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0.1 OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLAN-ULUI 

Prezentul document reprezintă actualizarea Master Planului iniţial realizat in cadrul Contractului HD-CS1 
“Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului” pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata în judeţul Hunedoara” finantat prin POS Mediu si vizeaza localitatile 
cuprinse in aria de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA (UAT Orastie, UAT Beriu, UAT Orastioara 
de Sus, UAT Rapoltu Mare, UAT Turdas si UAT Martinesti).  

Acest Master Plan reprezinta strategia de dezvoltare pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din 
aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA şi acoperă un orizont de timp de treizeci (30) de ani, 
începand din 2021 până în 2050. 

Strategia de dezvoltare porneste in mod necesar de la situatia existenta la momentul realizarii Master 
Planului. Aceasta se refera nu numai la realitatile tehnice si de mediu evaluate pe parcursul intocmirii 
documentatiei, precum si la stadiul planurilor si proiectelor existente la nivel local. Obiectivul acestui Master 
Plan este de a realiza pe cat este posibil o „punte" de legatura intre situatia existenta si situatia necesara in 
conformitate cu Tratatul de Aderare al Romaniei. 

Scopul documentului este de a stabili o strategie si un plan operational de dezvoltare pe termen mediu si 
lung in sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe o perioada de 30 de ani in judetul 
Hunedoara, adaptate la cerintele Programului Operational de Dezvoltare Durabila (PODD). 

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura ca infrastructura de apa si apa uzata aferenta 
localităţilor din aria de exploatare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA corespunde obligaţiilor asumate de 
România prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeană ce au luat naştere prin: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, 

  si 

 Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Metodologia folosita in elaborarea acestui Master Plan acopera trei aspecte: 

 Aspecte Consultative: Master Plan-ul a fost realizat printr-o colaborare strânsă între autorităţile 

judeţene, locale şi echipa de consultanţi. Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM 

POIM, a supravegheat şi controlat realizarea acestui Master Plan; 

 Aspecte Legale: Documentul s-a bazat pe o analiza detaliată a obligaţiilor legale româneşti şi 

europene şi pe măsurile necesare conformării cu aceste cerinţe; 

 Aspecte Tehnice: Elementele tehnice ale Master Plan-ului au fost determinate folosindu-se tehnici 

de analiză specifice. S-au realizat actiuni specifice de colectare ale datelor necesare şi analize de 

optiuni privind dezvoltarea adecvată a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, precum şi in 

ceea ce priveste optimizarea performanţelor economico-financiare/de mediu ale acestora. Actiunile 

desfasurate de Consultant au cuprins si consultari cu autorităţile centrale/regionale/locale implicate 

si deplasari in teren. 

 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

 Formularea strategiei de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa/canalizare din aria de 

exploatare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, si derivand din aceasta, dezvoltarea unui program 

investitional pe termen lung; 

 Realizarea unei analize de macro-suportabilitate la nivelul arie de deservire a SC ACTIVITATEA 

GOSCOM SA; 

 Dezvoltarea unui program de investitii prioritare fezabil, care sa ia in considerare, in primii 5 ani din 

perioada planificata, disponibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile; 

 Formularea unui plan de actiune pentru implementarea programului. 

 

Scopul principal al documentului este de a oferi un plan de dezvoltare pe termen lung a 
infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare pe o perioada de minim 20 de ani. Totusi, avand in 
vedere rolul diferitilor actionari in acest domeniu, scopul principal poate fi impartit in mai multe obiective, si 
anume: 
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Obiective Motivare/Actiune 

Ofera o strategie integrata 
in domeniul alimentarii cu 
apa si al canalizarii 

 

Zone unde resursele de apa sunt deficitare si sunt afectate de mai multe 
surse de poluare. Prin urmare, prin dezvoltarea proiectelor regionale ce 
acopera numarul fezabil de comunitati din punct de vedere economic si 
tehnic pentru a folosi cat mai eficient resursele disponibile, este esential sa 
se ofere consumatorilor servicii de apa si canalizare de calitate 
corespunzatoare si cu costuri mici de operare. 

Ofera o estimare de 
costuri pentru 
conformarea cu cerintele 
Directivelor Europene 

Aderarea la Uniunea Europeana implica asumarea si implementarea 
cerintelor legale privind calitatea apei destinate consumului uman si 
respectarea cerintelor de calitate a apelor uzate deversate. 

Imbunatateste 
managementul resurselor 
de apa 

Ofera un cost efectiv serviciilor regionale tuturor comunitatilor in conformitate 
cu Directivele Uniunii Europene. 

Ofera baza unui operator 
viabil, in domeniul 
serviciilor de apa si apa 
uzata 

Operatorul SC ACTIVITATEA GOSCOM SA asigura suportul tehnic si 
financiar necesar pentru a putea asigura servicii la un pret cat mai bun pentru 
consumatori. 

Stabileste principiile si 
parametri pentru 
dezvoltarea noilor 
proiecte 

 

Extinde, acolo unde este posibil, zona de acoperire a infrastructurii existente 
ce respecta Directivele Uniunii Europene pentru a oferi servicii 
corespunzatoare cat mai multor localitati si pentru a aplica o abordare 
regionala pentru toata aria de servicii; 

Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, se va asigura o noua 
infrastructura cu respectarea abordarii regionale, daca este posibil. 

Autoritatile locale au implementat proiecte in domeniul alimentarii cu apa si canalizarii, proiectate la o scara 
mica, limitate la granitele administrative ale comunitatilor. Unele dintre aceste proiecte nu au fost finalizate 
datorita lipsei si/sau suspendarii finantarii. 

In scopul actualizarii informatiei prezentului document au fost analizate toate investitiile realizate la nivelul 
fiecarei autoritati locale din aria de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, in vederea stabilirii 
prioritatilor viitoare pentru dezvoltarea unor proiecte regionale –pe termen scurt si pe termen lung - care vor 
utiliza eficient resursele oferite tinand cont si de constrangerile curente: limitari bugetare, cerinte legale si 
termene de conformare, suportabilitatea financiara a comunitatilor si autoritatilor, precum si adaptarea la 
schimbarile climatice. 

De asemenea, s-a luat in considerare faptul ca, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, ca lider de proiect, si 
Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, deruleaza un proiect cu finantare prin Programul 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, referitor la „Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice 
centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si 
raportarea cerintelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui proiect este necesara pentru a 
gestiona eficient aceasta problematica prin realizarea unui Plan de accelerare a implementarii si 
conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum si 
realizarea unei strategii pentru apa potabila si apa uzata. 

Acest Master Plan constituie o actualizare a Master Plan-ului pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor 
uzate in judetul Hunedoara, si este realizat in cadrul contractului de servicii nr. CNM 349/29.07.2021 
(inregistrat la SC ACTIVITATEA GOSCOM SA cu nr. 3185/16.08.2021). 

 

0.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI DEFICIENTELE IDENTIFICATE 

0.2.1 Introducere 

Pentru a determina situatia existenta la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, intr-o 
prima etapa s-au desfasurat actiunile de culegere a datelor necesare din surse oficiale - precum Institutul 
National de Statistica (Directia Judeteana de Statistica Hunedoara), Directii locale ale Administratiei 
Nationale „Apele Romane” -  Administratia Bazinala de Apa Mureş, Agentia pentru Protectia Mediului 
Hunedoara, etc. Aceste informatii au fost completate cu datele colectate atat in timpul vizitelor din teren 
(efectuate in perioada de elaborare a documentatiei), cat si prin intermediul chestionarelor transmise si 
completate de catre Autoritatile Locale si SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. S-a acordat astfel o importanta 
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deosebita acestor informatii, deoarece acestea au stat la baza previziunilor care fundamenteaza stabilirea 
investitiilor pe termen lung.  

Judetul Hunedoara este situat in zona central-vestica a Romaniei, facand parte din Regiunea de 

Dezvoltare Vest 5 si avand o suprafata de 7.063 km2. Coordonatele geografice ale acestui teritoriu 

sunt: - meridianul de 23° longitudine estica si paralela de 46° latitudine nordica, ce se intersecteaza la 

nivelul judetului. Distanta dintre extremitatea vestica si cea estica a retelei de puncte a judetului este 

de 90 km, in timp ce intre extremitatea nordica si cea sudica sunt 120 km, ceea ce  face ca judetul sa 

aiba o forma dreptunghiulara.  

Judetul Hunedoara se invecineaza cu judetele: Arad, Alba, Gorj, Caras-Severin si Timis. Amplasarea 

exacta a zonei de acoperire a proiectului este prezentata grafic in figura urmatoare (se va avea in 

vedere faptul ca Valea Jiului nu face parte din prezentul Master Plan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0-1 Situarea geografica a judetului Hunedoara [Sursa imaginii: www.AJCPA.ro] 

  

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

Conform datelor Institutului National de Statistica (sursa: w.insse.ro), la nivelul anului 2011, judetul 
Hunedoara avea o populatie stabila de 457.932 locuitori. 

Din totalul populatiei judetului, 350.667 locuitori traiesc in municipii sau orase,  (gradul de urbanizare fiind de 
76 %) si 107.265 persoane locuiesc in comune (24 %). 

Relief 
Relieful județului Hunedoara este predominat muntos, ocupând aproximativ 68% din suprafața județului. 
Zona montană este reprezentat de unități ale Carpaților Meridionali cum ar fi: Munţii Şureanu cu vârful 
Şureanu – 2.059 m, Parâng cu vârful Parângul Mare – 2.519 m, Retezat cu vârful Peleaga – 2.509 m, 
Vîlcan, Godeanu, Ţarcu; precum și unități ale Carpaților Occidentali: (Munţii Poiana Ruscăi, Munţii Metaliferi, 
Munţii Bihor. 
Pe langă relieful munots prezentat anterior, județul Hunedoara se caracterizează și prin depresiunile 
intramontane, fiind treapta de relief cea mai joasă: Depresiunea Petroşani, Depresiunea Haţegului, 
Depresiunea Strei – Cerna, Culoarul Orăştiei, Defileul Mureşului, Depresiunea Brad. 
 
In figura urmatoare este prezentata harta unitatilor de relief. 
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Figura 0-2 - Harta unitatilor de relief 

 

Clima 

La nivelul judeţului Hunedoara clima este specifică climatului de munte şi climatului continental moderat de 
deal în restul teritoriului, cu excepţia văii Mureşului şi depresiunea Haţegului. Iernile sunt relativ umede, în 
timp ce verile sunt însorite, cu un regim pluviometric echilibrat. 

În județul Hunedoara temperaturile medii anuale întâlnite sunt +10℃ în lunca Mureșului respectiv -2℃ în 
Muntii Retezat și Parâng, acestea conduc la un constrast termic teritorial de 12℃. 

La nivelul județului vântul bate pe direcția V-N-V în timpul iernii cu o frecvență de 12-14%, iar pe timpul verii 
pe direcția E-S-E având o frecvență de circa 14-15%. 

Precipitațiile atmosferice anuale sunt repartizate neuniform la nivelul județului, 530 mm în depresiuni și 1.000 
– 1.200 mm în zonele alpine înalte.  

 

Geologie si hidrologie 

Din punct de vedere geologic teritoriul județul Hunedoara, are o alcătuire complexă astfel: formațiuni 
cristaline și granitoide, conglomerate, gresii și marne în Carpații Meridionali; roci metamorfice în Munții 
Șureanu și Glodeanu cât și partea rustică a masivului Poiana Ruscă; gresii, argile, calcare, marne în Munții 
Șureanu și bazinul Petroșani. 

Cele mai răspândite soluri în zonele montane sunt solurile brune şi cele brune-galbui podzolite, brune acide, 
andosolurile, dar şi cele podzolice feriiluviuale. În părţile înalte ale muntilor apar şi solurile scheletice; pe 
versanți solurile predominante sunt cele tinere de grohotișuri. 

Zona de deal şi podiș se caracterizează prin soluri: silvestre, brune inchise de padure, argiloiluviale, 
podzolice argiloiluviale pseudogleizate, brune de padure cernoziomice. 

Județul Hunedoara are o reţea hidrografică vastă şi complexă, cele mai importante râuri însumează peste 
500 km lungime, la acestea adăugându-se numeroase lacuri, mai ales de origine glaciară (peste 80 de lacuri 
glaciare). 

Județul este situat pe cursul mijlociu al Râului Mureș care adună apele din partea centrală a judeţului, 
bazinul Crișului Alb care adună apele din partea de nord a județului, respectiv bazinul Jiului care colectează 
din partea de sud. 

Apele subterane constituie o sursă pentru alimentarea cu apă a populației, în mod special în zonele rurale. 

Pe teritoriul județului Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Mureș s-au monitorizat un numar de 12 foraje 
hidrogeologice: 2 la Deva, 1 la Geoagiu, 1 la Șoimuș, 1 la Orăștie, 1 la Călan, Izvor Dumbrăvița, Izvor 
Gorgan, Izvor Rachitova, Izvor Ghelari, Izvor Fizești și Izvor Bejan. 

Aferent bazei hidrografice, Crișuri forajele monitorizate în 2010 au fost Baia de Cris F1 și F2. 
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Majoritatea lacurilor din județ sunt de origine glaciară, cum ar fi: Bucura, situat la 2 040 m altitudine, este 
totodată cel mai mare lac glaciar din țară (10 ha), Zănoaga, Tăul Negru, Tăul Porții, Tăul Agățat, Galeșul, 
Gemenele, Zănoaga Mică și Padeș. 

O importanță deosebită prezintă și lacurile antropice, cele mai semnificative fiind: pe Râul Mare Gura Apei, 
Ostrovu Mic, Păclișa și Hațeg. De asemenea, pe râul Strei s-au amenajat astfel de lacuri la: Subcetate – 
Plopi, Ștei, Călan, Băcia și Simeria Veche, iar în Munții Poiana Ruscă, la 10 km de Hunedoara, se află lacul 
de acumulare de la Cinciș. 

 

Resursele Naturale 

Județul Hunedoara dispune de bogate și variate resurse naturale. 

Resurse naturale neregenerabile: 

La nivelul județului Hunedoara se află mai multe resurse neregerabile, combustibili fosili și minerale, cum ar 
fi: 

▪ huila – în Depresiunea Petroşani, unde, în zonele de exploatare s-au format şi dezvoltat în ultimele două 
secole aşezări umane de tip urban - Petrila, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Aninoasa, Uricani, care au asimilat 
vechile localităţi momârlăneşti Lonea, Paroşeni, Bărbăteni, Livezeni, Dîlja; 

▪ cărbunele brun – exploatări istorice în Depresiunea Brad (Ţebea); 

▪ piritele – pe rama sudică şi estică a Munţilor Metaliferi (în zonele Boiţa-Haţeg şi Deva); 

▪ minereurile complexe neferoase – Munţii Metaliferi (cu exploatări 

▪ istorice la Băiţa, Săcărâmb, Hondol, Măgura-Topliţa), Munţii Poiana Ruscă (Muncelul Mic) şi Munţii Zarand 
(Ciungani, Căzăneşti, Almaş Sălişte); 

▪ minereurile auro-argintifere – Gurabarza, Săcărâmb, Brad, Certej; 

▪ zăcămintele de fier – Ghelari, Teliuc şi Vadu Dobrii, Ciungani –Căzăneşti; 

▪ ravertinul – Geoagiu, Cărpiniş, Bampotoc; 

▪ calcarul – Crăciuneşti, Lăpugiu, Ardeu, Roşcani, Zlaşti, Băniţa; 

▪ bauxita – Ohaba-Ponor; 

▪ talcul – Lelese, Cerişor; 

▪ bentonita – Gurasada, Dobra; 

▪ dolomita – Teliuc, Zlaşti; 

▪ gipsul – Călanu Mic; 

▪ nisipurile cuarţoase – Baru Mare, Uricani; 

▪ marmura – Alun, Bunila; 

▪ andezitele şi dacitele – Deva, Băiţa, Crişcior, Ormindea, Valea Arsului; 

▪ apele geotermale – Geoagiu-Băi, Vaţa, Călan-Băi; 

▪ apele minerale – Boholt, Băcâia, Bampotoc, Chimindia; 

▪ dioxidul de carbon – Ocolişu Mare. 

Nisipurile şi pietrişurile din albiile minore ale râurilor sunt o altă resursă naturală mult solicitată în prezent, 
extracţia realizându-se în principal prin balastierele amenajate din lungul Mureşului şi Streiului. 

Resursele naturale regenerabile: 

Pe teritoriul judeţului Hunedoara există mai multe categorii de resurse naturale regenerabile cum ar fi: apa, 
solul, flora şi fauna sălbatică. 

În zona văilor râurilor, în luncile Mureșului, Streiului, Crișului se găsesc soluri de tip aluvisoluri, gleiosoluri, 
stagnosoluri și cernoziomuri; în zona depresiunilor, pe terase si pe dealurile piemontoase se regăsesc 
cernoziomuri, luvosoluri, pelisoluri și preluvosoluri roșcate, iar în zona munților scunzi se întâlnesc soluri dic 
clasele eutricambosoluri și districambosoluri. 
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Exceptând vegetaţia alpină şi subalpină din etajele montane înalte, la nivelul județului există o bogată 
vegetaţie forestieră: păduri de conifere, păduri de foioase (făgete, păduri amestecate de fag şi gorun, cer, 
gârniţă). 

Fauna cuprinde principalele specii de mare interes cinegetic existente pe teritoriul României: mamifere 
(capra neagră, cerbul, mistreţul, vulpea, lupul, iepurele) şi păsări. La acestea se adaugă o mare diversitate 
de reptile şi amfibieni, iar în lacuri şi râuri abundă speciile piscicole (scobari, păstrăvi, cleni, mrene, ştiuci, 
somn ş.a.). 

Cea mai importantă resursă regenerabilă o constituie apa (de suprafaţă şi subterană), utilizată în scop 
potabil şi tehnologic pentru producerea energiei electrice în zootehnie, pentru irigaţii şi piscicultură. 

 
Utilizarea terenurilor 

Suprafața administrativă a județului Hunedoara este de 706.267 ha, ponderea principală fiind reprezentată 
de terenuri agricole și terenuri cu vegetație forestieră, terenurile neagricole ocupând o pondere mică. Situația 
utilizării terenurilor este prezentată în tabelul următor. 

Tabel 0-1 Repartiția terenurilor pe categorii de utilizare, județul Hunedoara, 2014 

Categoria de 
acoperire/utilizare 

Suprafata 

ha % 

Terenuri agricole, din 
care:  

281.235  39,81  

Arabilă  78.956  28,07  

Pășuni  118.349  42,08  

Fânețe  82.868  29,46  

Vii și pepiniere viticole  4  0,001  

Livezi și pepiniere pomicole  1.058  0,37  

Terenuri neagricole, din 
care:  

425.032  60,18  

Păduri și altă vegetație 
forestieră  

365.592  86,01  

Ocupată cu ape, bălți  5.795  1,356  

Ocupată cu construcții  16.549  3,89  

Căi de comunicații și căi 
ferate  

9.457  2,22  

Terenuri degradate și 
neproductive  

27.639  6,5  

Total  706.267 
(Sursa: INSSE, Suprafața fondului funciar, după modul de folosință, AGR101A, iulie 2019) 

 

Arii protejate 
 
Conform Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pentru asigurarea 
măsurilor speciale de protecție și conservare in-situ a bunurilor patrimoniului natural se instituie 
un regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii 
naturale protejate: 
▪ de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații 
naturale, parcuri naturale; 
▪ de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone 
umede de importanță comunitară, rezervații ale biosferei; 
▪ de interes comunitar sau situri „Natura 2000”: situri de importanță comunitară, arii speciale de 
conservare, arii de protecție specială avifaunistică; 
▪ de interes județean sau local. 
 
Județul Hunedoara dispune de o mare diversitate de ecosisteme, habitate și specii sălbatice 
datorită cadrului natural variat, condițiilor hidrologice, climatice și pedologice acesta având o 
biodiversitate peste media pe țară. Având în vedere că relieful predominant este deluros si 
muntos, a determinat o dezvoltare antropică accentuată doar în lungul principalelor cursuri de 
apă și în depresiunile largi. În masivele muntoase din sudul și estul județului, unde activitatea 
antropică a fost mult mai redusă, există păduri virgine și cvasi-virgine, iar în partea de vest a 
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județului se găsesc hectare compacte de păduri seculare, toate acestea find ecosisteme 
naturale cu numeroase specii de mamifere, păsări și nevertebrate. 
Arii naturale protejate de interes național 
 
Teritoriul județului Hunedoara beneficiază de un statut legal de protecție la nivel național având 
un număr de 46 arii naturale protejate din care 4 sunt parcuri a căror suprafață însumată 
reprezintă 25,44% din suprafața totală a județului. Ariile naturale protejate de interes național 
au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea a III-a – zone protejate, modificată prin Ordonanța de urgență nr. 49/2016 
și prin H.G.2151/2004. 
 
Parcurile Naționale și Naturale întâlnite la nivelul județului Hunedoara sunt: 
• Parcul Naţional Retezat ; 
• Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina ; 
• Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului ; 
• Parcul Naţional Defileul Jiului ; 
 
Arii naturale protejate de interes internațional 
Pe teritoriul judeţului Hunedoara există Parcul Naţional Retezat – Rezervație a Biosferei cu 
suprafaţa de 38.138 ha, ce a fost desemnat în 1979 de către Comitetul MAB UNESCO la cea 
de a VI-a sesiune a Consiliului Internațional de Coordonare a Programului Om-Biosferă de la 
Paris. 
În interiorul lui există douăzeci de vârfuri de peste 2000m şi peste 80 de lacuri glaciare. Parcul 
a fost desemnat pentru diversitatea floristică și faunistică, adăpostind aproape 1190 specii de 
plante superioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 
168 specii de păsări, 9 specii de reptile, 5 specii amfibieni. 
Arii naturale protejate de interes comunitar 
În judeţul Hunedoara au fost desemnate, ca arii naturale protejate, 23 situri de interes 
comunitar: 
• ROSCI0028 Cheile Cernei; 
• ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi Măzii; 
• ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva; 
• ROSCI0063 Defileul Jiului; 
• ROSCI0064 Defileul Mureşului; 
• ROSCI0085 Frumoasa; 
• ROSCI0087 Grădiştea Muncelului-Ciclovina; 
• ROSCI0110 Măgurile Băiţei; 
• ROSCI0121 Muntele Vulcan; 
• ROCI0129 Nordul Gorjului de Vest; 
• ROSCI0136 Pădurea Bejan; 
• ROSCI0188 Parâng; 
• ROSCI0217 Retezat; 
• ROSCI0236 Strei-Haţeg; 
• ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor; 
• ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna; 
• ROSCI0292 Coridorul Rusca Montană – Ţarcu – Retezat; 
• ROSCI0324 Munţii Bihor; 
• ROSCI0325 Munţii Metaliferi; 
• ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa; 
• ROSCI0355 Podişul Lipovei Poiana Ruscă; 
• ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia; 
• ROSCI0406 Zarandul de Est. 
Pe lângă siturile, pe teritoriul judeţului Hunedoara au mai fost declarate şi 7 arii de protecţie 
specială avifaunistică declarate prin HG nr. 971/2011: 
• ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei; 
• ROSPA0045 Grădiştea Muncelului-Cioclovina; 
• ROSPA0085 Munţii Retezat; 
• ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei; 
• ROSPA0043 Frumoasa; 
• ROSPA0139 Piemontul Munţilor Metaliferi – Vințu; 
• ROSPA0132 Munţii Metaliferi; 
 

Ariile naturale din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 care se desfăşoară pe teritoriul judeţului 
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Hunedoara au fost declarate pentru 13 specii de plante din flora sălbatică şi 94 de specii de faună sălbatică, 
toate de interes comunitar. Pe lângă acestea, pe suprafeţele hunedorene ale ariilor naturale protejate se 
conservă 166 de specii din flora sălbatică şi 135 specii din fauna sălbatică de interes naţional. 

 
Pentru implementarea reţelei ecologice europene Natura 2000, în judeţul Hunedoara au fost desemnate, ca 
arii naturale protejate, 28 situri de interes comunitar (prin Ordinul M.M.P. nr. 2387/2011) care ocupă 
176.760,36 ha (în jur de 25% din suprafaţa judeţului. 

Tabel 0-2.  Siturile de interes comunitar din judeţul Hunedoara 

Nr. 
crt. 

Denumirea sitului de 
interes comunitar 

Localizarea Suprafaţa 
totală/în jud. 

Hunedoara (ha) 

Observaţii 

1 ROSCI0028 Cheile 
Cernei 

jud.Hunedoara (2% din 
com. Lunca Cernii de Jos, 
3% din com. Topliţa) 

577/577 Include rezervaţia 
naturală „Cheile 
Cernei” 

2 ROSCI0029 Cheile 
Glodului, Cibului şi Măzii 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Balşa);  

- jud. Alba 

735/396,9 Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Cheile Madei” 

3 ROSCI0054 Dealul 
Cetăţii Deva 

- jud. Hunedoara (2% din 
mun. Deva) 

109/109 Include rezervaţiile 
naturale „Dealul Cetăţii 
Deva” şi „Dealul Colţ şi 
Dealul Zănoaga” 

4 ROSCI0063 Defileul 
Jiului 

- jud. Hunedoara (21% din 
oraşul Aninoasa, 2% din 
mun. Petroşani, 1% din 
mun. Vulcan) 

- jud. Gorj 

10946/437,84 include Parcul Naţional 
Defileul Jiului 

5 ROSCI0064 Defileul 
Mureşului Inferior 

- jud. Hunedoara (55% din 
com. Burjuc, 24% din com. 
Gurasada, 29% din com. 
Zam) 

- jud. Arad 

- jud. Timiş 

34149/11952,15 Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţiile 
naturale „Pădurea 
Pojoga”, „Calcarele de 
la Godineşti”, 
„Calcarele de la Boiu 
de Sus”  

6 ROSCI0085 Frumoasa - jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Beriu, 10% din 
com. Orăştioara de Sus, 
sub 1% din oraşul Petrila, 
sub 1% din mun. 
Petroşani) 

- jud. Alba 

- jud. Sibiu 

-jud. Vâlcea 

137359/2742,18  

7 ROSCI0087 Grădiştea 
Muncelului-Ciclovina 

- jud. Hunedoara (62% din 
com. Băniţa, 41% din com. 
Baru, sub 1% din com. 
Beriu, 42% din com. 
Boşorod, 59% din com. 
Orăştioara de Sus, 2% din 
oraşul Petrila, 5% din mun. 
Petroşani, 38% din com. 
Pui); 

39818/39818 Din judeţul Hunedoara 
include Parcul Natural 
Grădiştea Muncelului-
Cioclovina 
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- jud. Alba 

8 ROSCI0110 Măgurile 
Băiţei 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Băiţa) 

274/274 Include rezervaţia 
naturală „Calcarele din 
Dealul Măgura” 

9 ROSCI0121 Muntele 
Vulcan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Blăjeni, sub 1% 
din com. Buceş) 

- jud. Alba 

100/86 Include rezervaţia 
naturală „Muntele 
Vulcan” 

10 ROCI0129 Nordul 
Gorjului de Vest 

- jud. Hunedoara 
(3% din oraşul 
Uricani, sub1% din 
mun. Vulcan) 

- jud. Gorj 

87321/aprox. 
841,54 

Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Peştera cu 
Corali” 

11 ROSCI0136 Pădurea 
Bejan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Cârjiţi, 1% din 
mun. Deva) 

102/102 Include rezervaţia 
naturală „Pădurea 
Bejan” 

12 ROSCI0188 Parâng - jud. Hunedoara (18% din 
oraşul Petrila, 26% din 
mun. Petroşani) 

- jud. Gorj 

- jud. Vâlcea 

30434/10956,24 Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţiile 
naturale „Piatra 
Crinului” şi „Cheile 
Jieţului” 

13 ROSCI0217 Retezat - jud. Hunedoara (1% din 
com. Pui, 54% din com. 
Râu de Mori, 40% din 
com. Sălaşu de Sus, 17% 
din oraşul Uricani) 

- jud. Caraş-Severin 

- jud. Gorj 

43561/33947,58 În judeţul  Hunedoara 
se suprapune Parcului 
Naţional Retezat şi 
rezervaţiei naturale 
„Calcarele de la Faţa 
Fetii” 

14 ROSCI0236 Strei-Haţeg - jud. Hunedoara (46% din 
com. Baru, sub 1% din 
com. Bretea Română, 33% 
din oraşul Haţeg, sub 1% 
din mun. Lupeni, 33% din 
com. Pui, 32% din com. 
Sălaşu de Sus, 4% din 
com. Sântămăria-Orlea, 
9% din com. General 
Berthelot) 

23968/23968 Situl este inclus în 
„Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara 
Haţegului” 

15 ROSCI0250 Ţinutul 
Pădurenilor 

- jud. Hunedoara (10% din 
com. Bătrâna, 4% din com. 
Bunila, 6% din com. 
Cerbăl, sub 1% din com. 
Lăpugiu de Jos, 14% din 
com. Lunca Cernii de Jos) 

 

7174/7174 Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Codrii 
seculari pe Valea 
Dobrişoarei şi 
Prisloapei” 

16 ROSCI0254 Tufurile 
calcaroase din Valea 
Bobâlna 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Rapoltu Mare) 

16/16 Include rezervaţia 
naturală „Tufurile 
calcaroase din Valea 
Bobâlna” 

17 ROSCI0069 Domogled - jud. Hunedoara (Râu de 61191,5/aprox.  
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– Valea Cernei Mori < 1%) 381 - 

18 ROSCI0292 Coridorul 
Rusca Montană – Ţarcu 
- Retezat 

- jud. Hunedoara (Densuş 
– 55%, Lunca Cernii de 
Jos – 7%, Râu de Mori – 
16%, Sarmizegetusa – 
47%) 

24443/18087,82 Din judeţul Hunedoara 
se suprapune parţial 
peste Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara 
Haţegului 

19 ROSCI0298 Defileul 
Crişului Alb 

- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos < 1%) 

16558/11,203 - 

20 ROSCI0324 Munţii 
Bihor 

- jud. Hunedoara (Tomeşti 
– 22%, Baia de Criş, 
Bulzeştii de Sus < 1%) 

20885/1461,95 - 

21 ROSCI0325 Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara (Baia de 
Criş – 15%, Gurasada -
5%, Luncoiu de Jos – 7%, 
Vaţa de Jos – 37%, Vorţa -
21%, Zam – 15%) 

14303/14303 - 

22 ROSCI0339 Pădurea 
Povernii – Valea Cerniţa 

- jud. Hunedoara (Buceş < 
1%) 

870/69,60 - 

23 ROSCI0355 Podişul 
Lipovei Poiana Ruscă 

- jud. Hunedoara (Burjuc – 
6%, Lăpugiu de Jos – 
20%, Zam – 2%, Bătrâna, 
Cerbăl, Lunca Cernii de 
Jos < 1%) 

35738/2501,66 - 

24 ROSCI0373 Râul Mureş 
între Brănişca şi Ilia 

- jud. Hunedoara (Brănişca 
– 16%, Ilia – 5%, Şoimuş – 
1%, Veţel < 1%) 

1884/1884 - 

25 ROSCI0406 Zarandul 
de Est 

- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos – 7%, Zam – 14%) 

20315/3656,7 - 

(Sursa informatiilor: Raport privind starea mediului 2020) 

 
Pentru ariile protejate preluate în administrare sau custodie s-a demarat acţiunea de elaborare (sau 
revizuire, după caz) a regulamentelor şi planurilor de management, majoritatea fiind în acest moment în 
procedură de reglementare. Toate planurile de management conţin măsuri ferme de protejare a habitatelor 
aflate pe cuprinsul siturilor respective. 

Riscuri natural 

Pe teritoriul județului Hunedoara au fost monitorizate, depistate și înscrise în baza de date următoarele tipuri 
de risc: seisme (cutremure de pământ), alunecări de teren, inundații; accidente tehnologice ce pot produce: 
incendii, explozii, accidente chimice și fenomene meteorologice periculoase; înzăpeziri, viscole. 

Din punct de vedere al inundațiilor, la nivelul județului există un risc ridicat de producerea inundațiilor în zona 
bazinului hidrografic Mureș, ce cuprinde 30 de comune. Un risc mediu se găsește în zona bazinelor 
hidrografice Jiu și Crișul Alb ce cuprinde 6, respectiv 10 comune. 

În ceea ce privește alunecările de teren, s-a observat pe baza înregistrărilor anterioare un culoar N-S ce 
prezintă un risc foarte ridicat. Numai partea sudică a județului prezintă un risc scăzut, cu precădere zona 
parcurilor Retezat și Grădiștea Muncelului-Cioclovina, fac excepție localitățile Boșorod, Pui, Lupeni și 
Vulcan. 

 

Reteaua hidrografica 
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a 
judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de 
bazinul Jiului. 
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Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în 
sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 
1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

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

In general, apa raului Mures este utilizata in scopuri multiple: 

- Ca sursa de alimentare cu apa pentru agentii industriali (in principal, pentru Termocentrala MINTIA, 

cu un necesar de apa de 26 m3/s); 

- Pentru irigatii;  

- Ca receptor natural pentru descarcarile de efluenti industriali si ape reziduale menajere.  

 
Din acest punct de vedere, se remarca faptul ca raul Mures nu este utilizat ca sursa de apa potabila. 
Circulatia fronturilor de aer pe traseul raului Mures se face dominant pe directia dinspre sud spre vest. 
 
Din punct de vedere pedologic, se disting soluri aluvionare, gleice si pseudo-gleice, humus (pamant negru) 
in zonele de lunca a raurilor, precum si in campiile aluvionare intinse sau largi (Mures, Strei, etc). In 
depresiune, pe terase si dealurile piemontane, se regasesc zone cu humus (pamant negru), soluri brune-
rosierice, soluri forestiere si podzoluri. In zonele montane joase, cu altitudini pana la 1000-1200m, se disting 
podzoluri montane si soluri brune acide montane tipice. 

 

Infrastructura rutiera 

Lungimea totala a drumurilor publice din judetul Hunedoara este de 3.340 km, din care 1.534 drumuri 
modernizate (2018). Din acestea: drumuri nationale: 464 km, drumuri judetene 1.325 km si si comunale 
1.551 km. 

Drumurile naționale și europene ce traversează județul Hunedoara și care facilitează accesul din și 

înspre acesta la nivel național sunt:  

▪ DN 7– face legătura între București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Deva, Arad, Nădlac și Graniță 

HU;  

▪ DN 7A- face legătura între Brezoi, Voineasa și Petroșani  

▪ DN 66A- face legătura între Petroșani, Lupeni și Câmpu lui Neag  

▪ DN 74- face legătura între Brad (DN76), Abrud și Alba Iulia (DN1)  

▪ DN 76- face legătura între Oradea, Beiuș și Deva (DN7)  

▪ DN 68- face legătura între Caransebeș (DN6) și Hațeg (DN66)  

▪ DN 68A- face legătura între Petroșani (DN66), Vulcan și Valea de Pești  

▪ DN 66- face legătura între Simeria (DN7), Hațeg, Petroșani, Târgu Jiu și Filiași (DN6)  

 

Reteaua de transport feroviar 

Lungimea totala a cailor ferate din judetul Hunedoara este de 289 km, dintre care 220 km sunt electrificate. 
Din totalul liniilor de cale ferate, 289 km reprezinta linii cu ecartament normal.  

 

Telecomunicațiile 

În ceea ce privește piața operatorilor de telecomunicații, aceasta este în prezent destul de matură și 
este reprezentată și în județul Hunedoara și în Regiunea Nord Est de marii furnizori naționali, ca de 
exemplu RDS - Romania Data Systems, Astral, Sobis, Verena, Romtelecom ș.a. 
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La nivelul județului Hunedoara, sunt reprezentate diverse categorii de telecomunicații, precum: 

• radio și televiziune (posturile naționale de radio și televiziune, operatorii prin cablu precum 
Romtelecom (Dolce), RCS & RDS, UPC, ATLAS, ); 

• telefonia fixă și mobilă (Romtelecom, Vodafone, Orange, Cosmote, RCS & RDS, UPC); 

• rețele internet (RCS & RDS, UPC, Romtelecom, Vodafone, Orange). 

În concluzie, gradul de acoperire a rețelelor de comunicare, mass-media și a serviciilor Internet este 
în procent ridicat, fiind rezolvate aproape toate solicitările de instalare de posturi telefonice din mediul 
urban și rural. 

Totodată la nivelul județului funcționează 169 oficii poștale. 

Energie 

Energia termică 

În cea mai mare parte, sistemele centralizate de distribuție a energiei termice nu au mai putut face 
față necesităților existente din cauza uzurii fizice și morale a echipamentelor și conductelor de 
transport și a lipsei resurselor financiare necesare atât pentru reparații capitale sau parțiale, cât și 
pentru întreținere. În această situație, alimentarea cu căldură în sistem centralizat s-a restrâns, în 
unele cazuri centralele termice fiind dezafectate. Astfel, în prezent, marea majoritate a populației 
județului beneficiază de sisteme de încălzire individuale din surse proprii, microcentrale de 
apartament sau sobe. Energia termica distribuita la nivelul anului 2018 a fost de 62.658 Gcal (din care 
36.267 Gcal pentru uz casnic). 

 

Furnizarea gazului natural 

În prezent, 22 de localități au alimentare cu gaze în funcțiune iar la nivelul întregului județ este în 
derulare un program de extindere a rețelei de gaze către noi localități. 

La nivelul anului 2018 lungimea totală a conductelor de gaz a fost de 857,4 km, în scădere față de 
anii anteriori. 

 

Energia electrică 

Județul Hunedoara are ca principal producător, furnizor și distribuitor de energie electrică şi termică 
Complexul Energetic Hunedoara, prin cele două electrocentrale de la Deva/ Mintia și Paroșeni/ 
Vulcan. Reţeaua de distribuţie a energiei electrice acoperă întreg teritoriul județului, atât zonele 
urbane, cât şi zonele rurale. 

 

Evaluarea socio-economica a judetului 

Dezvoltarea economică și veniturile populației fac parte din factorii cu importanță majoră în planificarea 
managementului deșeurilor, fiind utilizați în determinarea pragului de suportabilitate al cheltuielilor aferente 
serviciului de salubrizare. Județul Hunedoara se caracterizează printr-un puternic potențial economic în 
special în domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, industriei prelucrătoare, activităților profesionale, 
științifice și tehnice, domeniul construcțiilor și transportului. În tabelul de mai jos este prezentat numărul 
entităților economice active în diferitele domenii de activitate, la nivelul județului Hunedoara, înregistrat în 
anul 2017. Se poate observa că peste 88% dintre acestea au între 0 și 9 angajați, 33,85% sunt din domeniul 
comerțului cu ridicata și amănuntul, 10,46% reprezintă activitățile prelucrătoare, 9,06% sunt din domeniul 
transport și depozitare, 8,89% activitățile profesionale, științifice și tehnice și 8,69% o reprezintă contrucțiile. 
Această structură a activităților economice reprezintă un element important în natura și cantităților deșeurilor 
generate la nivelul județului Hunedoara. 
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Tabel 0-3. Unitățile locale active din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități și clase de 
mărime, în anul 2018 

Judeţ/Activităţi secţiuni CAEN, Rev. 2) Total din care: pe clase de mărime, după 
numărul de salariați 

0 - 9 10-49 50 - 249 250 și 
peste 

HUNEDOARA  9.525 8.412 904 179 30 

Agricultura, silvicultura și pescuit  303 253 39 10 1 

Industrie extractivă  36 25 9 1 1 

Industrie prelucrătoare  996 739 181 59 17 

Productia și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat  

17 8 3 2 4 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor; activităţi de decontaminare  

86 61 16 7 2 

Construcţii  828 704 101 23 0 

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor  

3.224 2.899 286 36 3 

Transport şi depozitare  863 779 71 12 1 

Hoteluri şi restaurante  672 583 85 4 0 

Informaţii şi comunicaţii  241 230 8 3 0 

Intermedieri financiare și asigurari  175 168 6 1 0 

Tranzactii imobiliare  200 196 4 0 0 

Activităţi profesionale, ştiinţifice și tehnice  847 816 28 3 0 

Activităţi de servicii administrative și activităţi de 
servicii suport  

323 270 38 14 1 

Învățământ  75 72 3 0 0 

Sănătate şi asistență socială  226 212 13 1 0 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  158 152 5 1 0 

Alte activităţi de servicii  255 245 8 2 0 

(Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: INT101R) 

 

În vederea evidențierii situației economice, relevantă în fundamentarea investițiilor în sistemele de 
gestionare a deșeurilor, în următoarele două tabele este prezentată analiza indicatorilor economici pentru 
perioada de analiza 2013-2018, la nivelul Regiunii Vest și la nivelul județului Hunedoara. 

 

Tabel 0-4.  Evoluția principalilor indicatori socio-economici la nivelul Regiunii Vest și a județului Hunedoara 
în perioada 2013-2018 
Indicator  UM  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Indicatori la nivel național 

Rata inflației (pentru leu)  %  3,98%  1,07%  -0,59%  -1,55%  1,34%  4,63%  

PIB (prețuri curente)  mld. lei  639,30  668,10  711,10  767,40  856,70  952,40  

Creșterea reală a PIB (față de anul 
anterior)  

%  3,5%  3,1%  3,9%  4,8%  7,0%  4,4%  

PIB/capita  euro/pers.  -  7.549  8.072  8.671  9.573  10.420  

Rata șomaj înregistrată  %  5,65%  5,40%  5,00%  4,80%  4,00%  3,30%  

Câștig salarial mediu net lunar  lei/lună  1.579  1.697  1.859  2.046  2.338  2.642  

Creșterea câștigului salarial mediu net 
lunar (față de anul anterior)  

%  4,80%  7,50%  9,50%  10,10%  14,30%  13,00%  

Curs mediu de schimb  lei/euro  4,4190  4,4446  4,4450  4,4908  4,5681  4,6535  

Regiunea Vest 

PIB (prețuri curente)  mld. lei  63,27  63,60  64,77  72,65  83,20  90,56  

Creșterea reală a PIB (față de anul 
anterior)  

%  3,5%  3,3%  3,1%  5,5%  7,1%  2,8%  

PIB/capita  euro/pers.  7.861  7.883  8.063  8.999  8.625  10.926  

Rata șomaj înregistrată  %  4,00%  3,40%  3,00%  2,60%  2,20%  1,80%  

Câștig salarial mediu net lunar  lei/lună  1.492  1.601  1.787  1.985  2.242  2.545  

Creșterea câștigului salarial mediu net 
lunar (față de anul anterior)  

%  5,40%  7,30%  11,60%  11,10%  12,90%  13,50%  

Județul Hunedoara 

PIB (prețuri curente)  mld. lei  13,09  10,92  11,33  11,73  13,36  14,32  

Creșterea reală a PIB (față de anul %  2,9%  2,9%  1,4%  5,6%  5,5%  1,2%  
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anterior)  

PIB/capita  euro/pers.  7.224  6.053  6.354  6.591  7.480  7.968  

Rata șomaj înregistrată  %  7,50%  6,60%  6,10%  6,00%  4,50%  3,30%  

Câștig salarial mediu net lunar  lei/lună  1.311  1.393  1.524  1.600  1.898  2.088  

Creșterea câștigului salarial mediu net 
lunar (față de anul anterior)  

%  1,70%  6,30%  9,40%  5,00%  18,60%  10,00%  

Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză: www.cnp.ro/ro/prognoze; 
Institutul Național de Statistică, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table; 
Banca Națională a României, https://www.cursbnr.ro/arhiva-curs-bnr) 

 

Potrivit datelor INS, în 2017 județul Hunedoara a cunoscut o rată de creștere economică, de 5,5%, cu un 
nivel al PIB de 7.480 euro/locuitor și o valoare a PIB depășind 13 miliarde euro la nivelul județului. 

În vederea identificării puterii de cumpărare a populației, în tabelul următor este prezentată analiza venitului 
mediu pe gospodărie, pentru perioada de analiză, 2013-2018. 

Tabel 0-5.  Evoluția veniturilor totale (brute) medii lunare, 2013-2018 

Indicator UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

România 

Venit mediu lunar/gospodărie 

lei/gospodărie 

      

mediul urban  2.859,03  2.781,16  2.996,86  3.327,10  3.824,01  4.924,04  

mediul rural  2.164,63  2.139,51  2.278,71  2.447,02  2.825,07  3.386,21  

Venit mediu lunar/persoană 

lei/persoană 

      

mediul urban  1.039,37  1.089,63  1.189,67  1.323,17  1.537,44  1.976,06  

mediul rural  722,57  760,13  801,86  867,58  1.005,00  1.229,84  

Regiunea Vest 

Venit mediu lunar/gospodărie 

lei/gospodărie 

      

mediul urban  2.701,50  2.623,83  2.880,79  3.227,90  3.666,99  4.743,26  

mediul rural  2.045,36  2.018,48  2.190,45  2.374,06  2.709,07  3.261,89  

Venit mediu lunar/persoană 

lei/persoană 

      

mediul urban  982,10  1.027,99  1.143,59  1.283,72  1.474,31  1.903,51  

mediul rural  682,76  717,13  770,80  841,71  963,73  1.184,69  

Județul Hunedoara 

Venit mediu lunar/gospodărie 

lei/gospodărie 

      

mediul urban  2.373,77  2.282,95  2.456,81  2.601,83  3.104,35  3.891,52  

mediul rural  1.797,23  1.756,24  1.868,07  1.913,60  2.293,41  2.676,16  

Venit mediu lunar/persoană 

lei/persoană 

      

mediul urban  672,25  696,76  759,74  806,06  972,27  1.216,56  

mediul rural  467,35  486,06  512,08  528,52  635,55  757,16  

(Sursa: INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, 
cod online: BUF104J și BUF105J) 

Conform datelor furnizate de INS, în anul 2018, în Regiunea Vest veniturile lunare au fost de 1.216,56 lei pe 
persoană, crescând cu peste 25% față de anul anterior. 

Veniturile medii lunare brute pe gospodărie la nivelul regiunii Vest sunt inferioare celor înregistrate la nivel 
național, respectiv cu 5% față de veniturile medii la nivel național. 

Datele la nivel județean au fost obținute prin ajustarea veniturilor brute înregistrate la nivel național, cu un 
factor de corecție județean, calculat ca raport dintre nivelul național și cel județean al câștigului salarial net, 
conform tabelului de mai jos. 
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Tabel 0-6. Câștigul salarial net lunar, 2013-2018  
Indicator  UM  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Câștigul salarial mediu net lunar (România)  lei/ salariat  1.579  1.697  1.859  2.046  2.338  2.642  

Câștigul salarial mediu net lunar (regiunea 
Vest)  

lei/ salariat  1.492  1.601  1.787  1.985  2.242  2.545  

Câștigul salarial mediu net lunar (județul 

Hunedoara)  
lei/ salariat  1.311  1.393  1.524  1.600  1.898  2.088  

Factor de corecție județean (rap. la nivel 
național)  

pondere  0,83  0,82  0,82  0,78  0,81  0,79  

Factor de corecție județean (rap. la nivel 
regional)  

pondere  0,88  0,87  0,85  0,81  0,85  0,82  

Factor de corecție regional (rap. la nivel 
national)  

pondere  0,94  0,94  0,96  0,97  0,96  0,96  

(Sursa: INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: FOM106E) 

 

Conform datelor INS, în Regiunea Vest, veniturile medii lunare pe gospodărie au crescut cu peste 59% în 
2018 față de 2013, în timp ce cheltuielile medii lunare au fost, pentru fiecare gospodărie, cu 10% mai mari în 
2018 decât în 2013. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cheltuielile totale medii lunare pe gospodărie și pe persoană la nivelul 
Regiunii Vest și național. 

 

Tabel 0-7. Evoluția cheltuielilor totale medii lunare, 2013-2018 
Indicator  UM  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

România 

Cheltuieli medii 
lunare/gospodărie  

lei/gospodărie  2.317,40  2.269,25  2.351,53  2.523,99  2.874,14  3.666,59  

Cheltuieli medii 
lunare/persoană  

lei/persoană  811,26  850,86  884,56  953,35  1.093,92  1.406,84  

Regiunea Vest 

Cheltuieli medii 
lunare/gospodărie  

lei/gospodărie  2.512,43  2.437,50  2.440,26  2.595,36  2.763,76  3.642,81  

Cheltuieli medii 
lunare/persoană  

lei/persoană  898,21  919,68  924,18  986,70  1.058,85  1.406,31  

(Sursa: INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online: BUF106J și BUF107K) 

 
Se observă un nivel al cheltuielilor în Regiunea Vest, atât pe gospodărie cât și pe persoană, inferior mediei 
naționale.  

Pentru determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației, la nivel național, regional și județean, 
s-a aplicat proporția constantă de 77,90% a venitului disponibil în totalul veniturilor populației înregistrate la 
nivelul anului 2017. 

În perioada 2013-2018 s-a inregistrat o creștere a câștigului salarial în medie cu 59% (de la 1.311 în anul 
2013 la 2.088 lei în 2018), cele mai însemnate creșteri fiind înregistrate în comerț cu ridicata și cu amănuntul 
(87,70%), tranzacții imobiliare (74,31%), agricultură, silvicultură și pescuit (88,39%). Cele mai mici creșteri s-
au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat, de 
doar 13,67%. 

În 2018 cele mai mici venituri se înregistrau în alte activități de servicii (de 1.318 lei), și hoteluri și restaurante 
de doar 1.369 lei, iar cele mai ridicate în Administrație publica și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public, de 3.685 lei. 

 

Infrastructura de alimentare cu apa 

In arie de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA au fost identificate 6 UAT-uri ce dispun de sisteme 
de alimentare cu apa. Dintre acestea, municipiul Orastie are populatia mai mare de 10.000 locuitori.  

Tabelul urmator cuprinde informatiile referitoare la populatia totala, populatia conectata si gradul de 
conectare la sistemele de alimentare cu apa din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, la 
nivelul anului 2020: 
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Tabel 0-8. Populatia conectata si gradul de conectare la sistemele de alimentare cu apa. 

Componenta UM Valoare 

Populatie (inregistrata)  loc. 25.648 

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa  loc. 22,503 

Grad de conectare la sistemul de apa  % 87.74% 

 

Tabel 0-9. Rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa din aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA. 

Sistem zonal 
de apa 

Zona de 
alimentare 

cu apa 
Localitate UAT 

Populatie 
totala 
2020 
loc. 

Rata de conectare 
curenta 

loc. % 

Orastie 

Orastie Orastie Orastie 16.435 15.968 97,16% 

Beriu Beriu Beriu 2.910 2.210 75,93% 

Turdas Turdas Turdas 1.670 1.036 62,04% 

Martinesti Martinesti Martinesti 887 707 79,66% 

Rapoltu 
Mare 

Rapoltu Mare 
Rapoltu 

Mare 
1.818 1.372 75,45% 

Orastioara de 
Sus 

Costesti Costesti 

Orastioara 
de Sus 

1.928 1.211 62,80% 

Ocolisul Mic Ocolisul Mic 

Gradistea de 
Munte 

Gradistea de 
Munte 

 

Tabelul de mai jos prezinta o descriere succintă a componentelor şi principalelor deficienţe ale sistemelor de 
alimentare cu apă din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA: 

Tabel 0-10. Situatia existenta a infrastructurii de apa din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA..  

Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

SZAA Orastie 

1 

Sursa de apă 

Sursă de suprafaţă – captare din pr. 
Sibisel, amplasata la cca. 300 m 
amonte de confluenta pr. Rausor cu pr. 
Sibisel; Qinst max = 220 l/s; 

Sursă de suprafaţă secundara – 
captare din pr.Rausor, amplasata la 
cca. 330 m amonte de confluent cu pr. 
Sibisel;Q inst = 80 l/s; 

 grad mare de colmatare in amonte de 
sectiune de captare 

 echipamentele mecanice sunt corodate, 
iar actionarile mecanice nu functioneaza 

 structurile de beton prezinta degradari, iar 
armaturile sunt expuse coroziunii. 

 nu exista un sistem de monitorizare a 
debitelor de apa in aval de deznisipator. 

2 

Magistrala de 
aducţiune a apei 
brute 

Oţel – 6 km; Dn = 400 – 500 mm; 

Azbociment – 9 km ; Dn = 400 mm; 

Beriu – L= 100 m; Dn 300 mm; 

Aductiune apa bruta Sibisel – STAP 
Orastie Dn=400 mm, L= 14980 m 

Aductiune apa bruta Valea Rea – 
Rezervor Costesti Dn=160mm L= 4453 
m 

Aductiune apa bruta Boiu Dn160 mm; 
L=  2500 m 

 Datorita gradului de uzura avansat, a 
inregistrarii unui numar mare de avarii si a 
neasigurarii parametrilor optimi de debit si 
presiune, tronsoanele de aductiune 
executate din otel Dn 400-500 mm 
necesita lucrari urgente de reabilitare 
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3 

Staţia de tratare 
a apei potabile 

- STAP Orastie: pre-oxidare, floculare, 
filtre rapide de nisip, facilităţi de 
dezinfecţie cu clor gazos; Q max = 200 
l/s;  

STAP Sibisel: filtrare, dezinfectie 
finala; Qzi maz= 5 l/s 

St. clorinare – hipoclorit de sodiu - pe 
conducta de apă care alimentează 
satele Beriu, Sereca si Orastioara de 
Jos, înainte de ramificaţia spre Beriu 

STAP Orastie: 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu apa 
bruta nu sunt asigurate din punct de 
vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al dozarii 
reactivilor 

 galeria de conducte din otel care este 
situata sub filtrele rapide de nisip nu a fost 
reabilitata, avand o vechime de peste 50 
de ani, si prezinta un grad ridicat de 
corodare si uzura; 

 instalatiile de distributie si transport apa, 
instalatiile de ventilare si conductele de 
transport aer in galeriile de sub filtre sunt 
degradate fizic si moral iar capacitatea 
hidraulica a acestora este insuficienta; 

 decantoarele suspensionale prezinta 
deficiente de structura, iar podurile si 
agitatoarele sunt degradate; 

 Nu exista treapta de corectie duritate, apa 
bruta inregistrand valori intre 1,8 si 3,0 
grade germane, sub limita minima impusa 
de NTPA 013 (minim 5 grade germane). 

 lipsa posibilitatii de conducere automata a 
procesului de tratare a apei; 

 echipamentele statiei de clorinare sunt 
depasite moral si fizic datorita vechimii 
mari; 

 nu este asigurat un control riguros al 
calitatii apei brute; 

 Panouri de comanda si control local a 
filtrelor de nisip, intr-o stare avansata de 
degradare; 

 nu este asigurat un control al ciclurilor de 
spalare in contracurent a filtrelor de nisip; 

 nu este asigurata monitorizarea dozarii 
clorului in apa; 

 lipsa instalatiilor de ventilatie si de 
neutralizare a scaparilor accidentale de 
clor 

 Statia de tratare nu dispune de o linie de 
tratare a apei rezultate in urma spalarii 
filtrelor 

 dotarile de laborator sunt inadecvate. 

STAP Sibisel: 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu apa 
bruta nu sunt asigurate din punct de 
vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al dozarii 
reactivilor 

 rezervorul de apa potabila din incinta 
necesita lucrari de reabilitare structurala; 

 instalatiile de distributie si transport apa, 
instalatiile de ventilare si conductele de 
transport aer in galeriile de sub filtre sunt 
degradate fizic si moral, iar capacitatea 
hidraulica a acestora este insuficienta; 

 nu exista treapta de decantare ceea ce 
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conduce la frecvente colmatari ale filtrelor 
grosiere; 

 lipsa posibilitatii de conducere automata a 
procesului de tratare a apei; 

 nu este asigurata monitorizarea calitatii 
apei brute; 

 Panouri de comanda si control local a 
filtrelor de nisip, intr-o stare avansata de 
degradare.; 

 Dotari de laborator inadecvate  

4 

Magistrala de 
aducţiune a apei 
tratate catre UAT 
Orastie, UAT 
Turdas, UAT 
Martinesti, UAT 
Rapoltu Mare, 
UAT Beriu 

4 conducte de aductiune; Dn 200 mm- 
Dn 400 mm  

STAP Orastie – rez. Turdas, L= 4.700; 
Dn = 110 mm; 

 Sibisel – satele com Beriu si 
Orastioara de Sus; L= 15.522 m; Dn 
110-400 mm; 

UAT Turdas: L= 4976  m; Dn= 110 
mm; 

UAT Rapoltu Mare: L= 10.071  m; Dn= 
63 ÷225 mm; 

UAT Martinesti: L= 12.705  m; Dn= 110 
÷125 mm (functionare sub presiune); 

 Au fost identificate urmatoarele deficiente 
pentru conductele de aductiune/transport 
apa potabila; 

o inregistrarea unui numar 
semnificativ de avarii in 
cursul unui an; 

o pierderi foarte mari de apa 
cauzate de neetanseitati si 
coroziuni. 

 Facilitatile actuale de transport nu asigura 
valorile nominale de ale parametrilor de 
debit si presiune;  

 exista posibilitatea alimentarii cu apa a 
UAT Geoagiu din sub-sistemul de 
alimentare cu apa Orastie, aspect care 
impune suplimentarea capacitatii de 
transport al apei potabile in si din sub-
sistemul Rapoltu Mare     

5 

Rezervoare de 
apă 

STAP Orastie: 2 x 2,500 m3 ; beton 
armat; 

Rezervoare - Chimica 2x500 mc; beton 
armat  

STAP Sibisel: 1 x 200 mc; beton 
armat; 

Rez. Turdas V= 500 mc; beton armat; 

UAT Martinesti - volumul total de 
inmagazinare este de 230 mc 

 Lipsa control automat al inmagazinarii apei 
potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane 
prezinta un grad avansat de uzura  

 ca urmare a posibilitatii de alimentare cu 
apa a UAT Geoagiu se impune constructia 
unei Gospodarii de apa care sa cuprinda 
doua rezervoare de inamagazinare, o 
statie de pompare si o statie de clorinare. 

 Capacitatea actuala de inmagazinare nu 
permite asigurarea rezervei intangibile de 
incendiu; de asemenea, valorile clorului 
rezidual din reteaua de distributie nu 
respecta limitele impuse de legislatia in 
vigoare; din acest motiv se impune 
realizarea unei gospodarii de apa care sa 
fie prevazuta cu facilitati de inmagazinare 
si de tratare adecvata a apei. 

6 

Staţii de 
pompare a apei 
potabile 

-Nota: Reteaua de distributie a orasului 
Orastie este alimentata in regim 
gravitational. 

STAP Spini (UAT Turdas) 

UAT Martinesti: 3 SPAP Q= 2,06 – 
9,23 l/s; H= 60 – 70 mCA; 

 Gradul de uzura avansat al 
echipamentelor 

 Obiectele, echipamentele si instalatiile 
statiei de pompare au o durata de viata 
depasita, iar pompele sunt ineficiente din 
punct de vedere al consumului de energie 
electrica; 

 Cladirea statiei de pompare se afla in stare 
de degradare, fiind vizibile zone cu 
infiltratii si zone in care armatura este 
corodata 

7 Reţeaua de Ltot= 88.361 km; Dn = 63 – 300 mm; Orastie 
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distribuţie a apei Orastie; 

L= 1,5 km - zona de locuit a localitatii 
Castau (UAT Beriu)  

UAT Beriu:  L= 24.056 m, PEHD 

UAT Orastioara 

 de sus : L 18.562 PEHD 

UAT Turdas:  L= 12.397 m, PEHD, Dn 
75÷110 mm; 

Reteaua de distributie Orastie-Pricaz: 
L= 1950 m, PEHD, Dn 125 mm; 

UAT. Rapoltu Mare: L= 13.205 m, 
PEHD, Dn 75÷200 mm; 

UAT Martinesti: L= 16.817 m, PEHD, 
Dn 50÷110 mm; 

 

 Reteaua de distributie nu asigura un grad 
de conectare de 100% a  locuitorilor (ex. in 
zonele de dezvoltare prevazute in PUG 
Orastie) 

 nu exista posibilitate de sectorizare a 
sistemului de distributie apa potabila 

 pe aprox. 24 km din reteaua de distributie 
se inregistreaza avarii frecvente care 
genereaza pierderi importante de apa si 
care au cauzat intreruperi in alimentarea 
cu apa a populatiei din aria de deservire;   

 exista bransamente neconforme  aferente 
blocurilor, cu grad mare de uzura ale 
dispozitivelor de masurare 

Beriu 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% a 
locuitorilor din UAT Beriu (Cucuis, 
Magureni si Poienile Beriului) 

Turdas 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% a 
locuitorilor din UAT Turdas 

Rapoltu Mare 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% a 
locuitorilor din UAT Rapoltu Mare (ex. 
satul Rapoltel) 

Martinesti 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% a 
locuitorilor din UAT Martinesti 

SZAA Orastioara de Sus 

1 Sursa de apă 

Sursă de suprafaţă – captare din pr. 
Valea Rea, amplasata la cca. 4.320 m 
amonte de localitatea Costesti (UAT 
Orastioara de Sus); Qinst max = 8,3 
l/s; 

 Grad mare de colmatare amonte de 
captare  

 Echipamentele mecanice sunt corodate, 
iar actionarile mecanice ale acestora nu 
functioneaza. 

 Degradarea acoperirilor structurilor din 
beton si expunerea armaturilor. 

 Lipsa unui sistem de monitorizare calitate 
apa aval de deznisipator; 

 In decursul timpului, in exploatare s-au 
constatat probleme in ceea ce priveste 
functionarea captarii in perioade de viituri 
(perioadele primavara-toamna), cand 
turbiditatea pe pr/raul Valea Rea creste 
considerabil. iar lipsa automatizarii 
echipamentelor de retinere a plutitorilor 
produce perturbari ale fluxului captare-
tratare;  

 In perioadelele de seceta, datorita scaderii 
semnificative a debitului salubru (sub 
valorile debitul necesar a fi preluat prin 
aductiune), captarea fiind oprita;  

 Lipsa imprejmuire zona de protectie 
sanitara 
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2 Magistrala de 
aducţiune a apei 
brute 

PEHD – 4,352 km; Dn = 110 mm; 

 
 nu prezinta defectiuni 

3 Staţia de tratare 
a apei potabile 

- STAP Costesti: filtrare,  facilităţi de 
dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu; Q 
max = 8,3 l/s;  

- St. Clorinare Orastioara de Sus – 
dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 

 lipsa unei trepte de decantare care sa 
poata prelua apele cu turbiditate > 25 NTU 

 lipsa dotarilor de conducere automatizata 
a procesului de tratare si de transmitere a 
informatiilor la un Dispecerat SCADA 
Central 

4 Magistrala de 
aducţiune a apei 
tratate 

GA Costesti – GA Orastioara de Sus, 
L= 3.000; Dn = 110 mm; 

 

 nu prezinta defectiuni 

 localitatea Ocolisul Mic nu este conectata 
la alimentarea cu apa fiind necesara 
realizarea unei conducte de transport  

5 Rezervoare de 
apă 1 x 150 m3 ; beton armat; 

 

 Lipsa control automat al inmagazinarii apei 
potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane 
prezinta un grad avansat de uzura  

6 Staţii de 
pompare a apei 
potabile 

 
 pentru alimentare cu apa a satului Ocolisul 

Mic este necesara amplasarea unei  statii 
de pompare pe conducta de transport 

7 Reţeaua de 
distribuţie a apei 

Ltot= 18.562 km; Dn = 63 – 140 mm; 
PEHD 

 

 Gradul de acoperire al serviciilor de 
alimentare cu apa este insuficient, 
existand localitati care nu sunt conectate 
la servicille de alimentare cu apa (de ex. 
Ocolisul Mic); 

 Lipsa camine de vane si de masurare a 
parametrilor pe traseu 

SISTEMUL LOCAL DE DE ALIMENTARE CU APA POTABILE BOIU (UAT RAPOLTU MARE) 

1 Sursa de apă 

Sursă subterana – captare izvorul 
Boiu, Qinst max = 1,9 l/s; 

 sursa de apa bruta este expusa continuu la 
schimabrile climatice existand riscul de a 
nu mai asigura necesarul de apa 

 nu exista facilitati de monitorizare a 
parametrilor calitativi si cantitativi ai apei 
brute; 

2 Magistrala de 
aducţiune a apei 
brute 

PEHD – 2,5 km;  

Dn = 160 mm; 
 nu prezinta deficiente 

3 Staţia de tratare 
a apei potabile - St. Clorinare Boiu – dezinfectie cu 

clor gazos 

 Degradarea acoperirilor structurilor din 
beton armat 

 Lipsa sistem de automatizare a instalatiei 
de dezinfectie si lipsa unui sistem automat 
de monitorizare a calitatii apei. 

4 Rezervoare de 
apă 1 x 300 m3 ; beton armat; 

 Lipsa control automat al inmagazinarii apei 
potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane 
prezinta un grad avansat de uzura  

5 Reţeaua de 
distribuţie a apei Ltot= 3,05 km;  

Dn = 250 mm; PEHD 

 Neasigurarea cerintelor din Directiva 98/83 
CE privind asigurarea accesului la apa 
pentru 100 % din populatia comunei 

 Lipsa camine de vane si de masurare a 
parametrilor pe traseu 

Infrastructura de apa uzata 

La nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, pentru sectorul de apa uzata, a fost identificat 
1 cluster (clusterul Orastie) care are in componenta urmatoarele aglomerari: 
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Situatia existenta a ratei de conectare din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA este 
prezentata in tabelul urmator: 

 

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA – infrastructura de apa uzata Nr. loc. 
Grad de 

conectare 
(%) 

Populatia totala inregistrata la nivelul ariei de operare 32,625 
 

Populatia totala conectata la sistemele de canalizare 23,117 70.86 

 

Tabelul urmator cuprinde informatiile referitoare la infrastructurii de colectare si epurare a apelor uzate din  

judetul Hunedoara - aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, la nivelul anului 2020: 

Tabel 0-12. Situatia existenta a infrastructurii de apa uzata din aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Orastie 

Retea de 
canalizare 

86,85 km de retea de canalizare apa 
uzata din care: 

47,45  retea de canalizare in sistem 
unitar 

39,4 km – retea de canalziare apa 
pluviala 

 

Reteaua de canalizare prezinta un grad 
avansat de colmatare şi o deteriorare a 
tuburilor ca urmare a fenomenelor de 
coroziune biochimică, în special. Acest 
lucru conduce la generarea mirosurilor 
neplacute datorita initierii proceselor 
biologice anaerobe in apa uzata care 
stagneaza in blocajele retelei de 
canalizare, ce influenteaza negativ si 
procesul din statia de epurare. Procesele 
biologice anaerobe din reteaua de 
canalizare duc la degajarea hidrogen 
sulfurat (H2S) ce afecteaza grav 
elementele structurale de beton din 
camine si conducte, precum si la 
degajarea metanului (CH4), existand 
riscul producerii de explozii datorita 
acumularii excesive. 

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

- colectorul principal de canalizare are o 
vechime mare, prezinta numeroase avarii  

Statii de pompare 9 statii de pompare ape de canalizare  Echipamentele a 4 SPAU (Luncii, 
Targului, Garii si 9 Mai) nu mai 
corespund din punct de vedere al 
viabilitatii echipamentelor si instalatiilor 
(grad de uzura avansat, eficienta scazuta 
si consum de energie ridicat), fiind 
necesara inlocuirea echipamentelor 
mecanice, instalatiilor hidraulice si 
electrice. De asemenea, pentru unele 
statii de pompare sunt necesare masuri 
de reabilitare structurala. 

Capacitatea actuala a  statiilor de 
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pompare nu permite preluarea debitelor 
suplimentare de apa uzata rezultate ca 
urmare a masurilor de extindere a 
retelelor de canalizare la nivelul intregii 
aglomerari 

Tratare apa uzata - SEAU mecano-biologoca, tehnologie 
cu namol activ, cu nitrificarea – 
denitrificarea compusilor de azot si 
precipitarea chimica a fosforului 

Qzimed = 37,58 l/s = 3245,0 mc/zi; 

- Deshidratare namol pe paturi de 
uscare 

SEAU Orastie este amplasata pe malul 
stang al raului Sibisel 

- treapta de preepurare functioneaza 
necorespunzator, nefiind asigurat 
controlul automat al procesului 

- treapta de decantare primara nu 
functioneaza si nici circuitul de namol 
aferent 

- treapta biologica functioneaza cu 
deficiente (a se vedea depasirile la Ntot 
si Ptot) 

- dotarile de laborator in vederea 
automonitorizarii respectiv monitorizarii 
agentilor industriali, sunt precare 

- SEAU Orastie nu dispune de un bazin 
de retentie ape mari pentru atenuarea 
varfurilor de debit din retele de canalizare  

- SEAU Orastie nu dispune de un punct 
de descarcare vidanje si nici de bazin de 
omogenizare namol  

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

- nu exista posibilitatea controlului 
automat al procesului tehnologic din 
SEAU Orastie 

Situatia actuala a infrastructurii pentru apa uzata din comuna Beriu 

Retea de 
canalizare 

- retea de canalizare L= 31.079 km, 
PVC, Dn 250 -315 mm;  

765 camine de canalizare 

 gradul de conectare la serviciile de 
canalizare nu este asigurat in toata 
aglomerarea 

Statii de pompare 
apa uzata 

12 statii de pompare apa uzata 
(conducte de refulare L= 2,197 km) 

 

- unele grupuri de pompare din cadrul 
statiilor de pompare aferente nu mai 
corespund din punct de vedere al 
viabilitatii echipamentelor si 
instalatiilor (grad de uzura avansat, 
eficienta scazuta si consum de 
energie ridicat), fiind necesara 
inlocuirea echipamentelor mecanice, 
instalatiilor hidraulice si electrice. De 
asemenea, pentru unele statii de 
pompare sunt necesare masuri de 
reabilitare structurala. 

-nu este asigurata functionarea automata 
cu transmiterea datelor la un sistem  
SCADA local 

Tratare 

 apa uzata 

- SEAU mecano-biologoca, tehnologie 
cu namol activ, cu nitrificarea – 
denitrificarea compusilor de azot si 
precipitarea chimica a fosforului 

- Deshidratare namol pe paturi de 
uscare 

SEAU Beriu este amplasata in 
extravilanul localitatii Castau, pe malul 

- Modul de operare a statiei nu este 
adaptat la conditiile temporare de 
incarcare hidraulica si poluanti, fiind 
necesara o verificare a procedurilor de 
laborator, rezultatele analizelor 
determinand modul de ajustare a 
functionarii proceselor; 

Lipsa facilitatilor de prevenire a socurilor 
de incarcare provenite de descarcarea 
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stang al raului Sibisel. 

Dimensionarea SEAU Beriu s-a realizat 
pentru o incarcare organica de 4276 l.e. 
(aferenta localitatilor Beriu, Castau, 
Sibisel, Sereca si Orastioara de Jos) si 
un debit orar maxim – treapta mecanica 
Q= 505,0 mc/zi (5,85 l/s) 

necontrolata a vidanjelor poate avea un 
impact direct asupra performantelor 
statiei privind calitatea efluentului. 

- Acumularea continua de namol pe 
platformele amenajate in statie datorita 
lipsei strategiei de management a 
namolului si a planului de actiune 
aferent; 

-Staţia de epurare nu asigură calitatea 
apei uzate epurate, conform legislaţiei 
în vigoare, la descărcarea în emisar 

Situatia actuala a infrastructurii pentru apa uzata din comuna Turdas 

Retea de 
canalizare 

-7,838 km de retea de canalizare  

- 547 camine de canalizare 

- nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare 

SPAU - - 

SEAU SEAU Turdas Tip BIOPAK S800 

SEAU Pricaz CRIBER SBR 150mc/zi 

Statiile de epurare sunt nefunctionale 

Situatia infrastructurii de apa uzata UAT Rapoltu Mare 

Retea de 
canalizare 

-28,494 km de retea de canalizare  

1,654 km de retea pluviala 

628 camine de canalizare 

nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SPAU -3 buc. echipamentele de pompare sunt 
subdimensionate 

SEAU 3 statii de epurare: SEAU Rapoltu Mare, 
SEAU Bobalna si SEAU Folt 

- bazin omogenizare 

- treapta mecanica 

- treapta biologica 

Statiile de epurare sunt nefunctionale 

 

0.2.2 Cadrul institutional 

Principalele elemente institutionale in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata sunt:  

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – in acest caz ADI A.C. APAZOR; 

 Operatorul Regional (OR) - S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A.; 

 Contractul de delegare a serviciilor comunitare de apa si apa uzata.  

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR a fost înființată în 16.09.2008 de un 
număr de 5 autorități publice din județul Hunedoara: Consiliile Locale Oratsie, Romos, Beriu, Turdas si Balsa 
(a se vedea Anexa 2.6.1).   

Ulterior, prin actul aditional nr. 2 / 2015 structura Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. 
APAZOR se modifica, in sensul iesirii comunelor Romos sI Balsa si cooptarii comunelor Rapoltu Mre, 
Orastioara de Sus si Martinesti, numarul membrilor devenind 6 (la 12.05.2015). Strructura cu cei 6 membri 
mentionati se pstreaza si in prezent.  

Actul Constitutiv și Statutul Asociației (a se vedea Anexa 2.6.2) au fost elaborate cu respectarea prevederilor 
HG 855/2008, asociația fiind înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. I/7-A din 7 octombrie 
2008. 
Societatea S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A. este o societate infiintata in 1998 (HCL53), prin reorganizarea  
R.A ACTIVITAETA ORASTIE, avand ca actionar unic, la acea data,  Municipiul Orastie  (a se vedea Anexa 
2.6.5). 
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Ulterior, prin Hotărârea nr.1/2013 au intrat în acționariat, încă 4 UAT - Comunele Beriu , Turdaș, Romos, 

Rapoltu Mare.  

Din 2017, prin Contractul de Cesiune, Comuna Romos a cesionat acțiunile Comunei Orăștioara de Sus, iar 

in 2020 a intrat in actionariat si Comuna Martinesti. . 

În actul constitutiv actualizat (a se vedea Anexa 2.6.6), sunt menționate atat Municipiul Orastie, cat si cele  4 

UAT componente ale Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR: Orăștie, Beriu, Turdaș , 

Rapoltu Mare și Orăștioara de Sus, fiind in curs de revizuire actul constitutiv si cumentionarea comunei 

Martinesti. 

SC ACTIVITATEA GOSCOMA SA Orastie are un numar de 70 de angajati (a se vedea organigrama din 
figura de mai jos), iar in prezent, principala activitate desfasurata este de a asigura servicii de alimentare cu 
apa, de la captare, tratare şi transport pana la distribuţia apei în localităţile din aria de operare (Orastie, 
Beriu, Rapoltu Mare, Turdas, Orastioara de Sus si Martinesti),precum si de a asigura servicii de colectare şi 
epurare a apelor uzate în UAT Orastie si Beriu; dezvoltarea viitoare a activitatii operatorului vizeaza 
urmatoarele directii strategice: 

 Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare operate in prezent; 

 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale; 

 Continuarea activitatii de imbunatatire a performantelor financiare, tehnice, operationale si manageriale.  

 

Obiectul principal de activitate al S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie este: gospodărirea resurselor 
de apă, captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod 
CAEN 3700). Principalul acționar al S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie este Consiliul Local Orastie 
(care deține 99,20% din totalul acțiunilor). 
 

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie detine: 

- licenţa A.N.R.S.C. pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 5018/24.07.2020, clasa 3 - 
valabilă până la data de 24.07.2025.(a se vedea Anexa 2.6.7). 

- certificate AMG pentru: 

 sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 

 sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 

 sistem de management al sanatatii si securitatii in munca SR EN ISO 45001:2018 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Calitate – Mediu reprezintă garanția pentru desfășurarea 
întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu, respectând standardele recunoscute în domeniu. 

Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE nu corespunde in intregime ariei sistemelelor 
de alimentare cu apa si a aglomerarilor definite pentru judetul Hunedoara. 

In prezent, aria de operare include urmatoarele :  

 In ceea ce priveste zonele de alimentare cu apa: 

 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIE (SZAA Orastie) include municipiul Orastie si  

comuna Beriu (satele Beriu, Sibisel, Sereca, Orastioara de Jos, Poieni si Castau), comuna Turdas 

(satele Turdas, Pricaz, Spini si Rapas) si comuna Rapoltu Mare (Rapoltu Mare, Bobalna si Folt), 

comuna Martinesti (Martinesti, Dancu Mare, Dancu Mic, Tamasasa, Turmas si Jeledinti).  

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIOARA DE SUS (SZAA Orastioara de Sus) include 

localitatile: Orastioara de Sus, Bucium, Ludestii de Jos si Costesti (UAT Orastioara de Sus).  

 Sistemul local de alimentare cu apa BOIU (SLAA Boiu) include localitatea: Boiu (UAT Rapoltu 

Mare). 
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 In ceea ce priveste colectarea si tratarea apei uzate:   

In ceea ce priveste colectarea si tratarea apei uzate la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA 

GOSCOM SA au fost identificate urmatoarele aglomerari:   

Denumire 
 Cluster 

Denumire 
aglomerare 

Populatie 
echivalenta (l.e.) 

- 2027 

Componenta 
aglomerare 

UAT 

Orastie  

Orastie 17051 Orastie Orastie 

Beriu 647 Beriu 

Beriu 

Castau 1,038 Castau 

Cucuis 150 Cucuis 

Orastioara de Jos 331 Orastioara de Jos 

Poieni 55 Poieni 

Sereca 201 Sereca 

Sibisel 623 Sibisel 

Rapoltu Mare 894 Rapoltu Mare 

Rapoltu Mare 

Bobalna 472 Bobalna 

Folt 153 Folt 

Rapoltel 235 Rapoltel 

Boiu 151 Boiu 

Bucium 316 Bucium 

Orastioara de 
Sus 

Orastioara de 
Sus 

456 Orastioara de 
Sus 

Costesti 437 Costesti 

Gradistea de 
Munte 

154 Gradistea de 
Munte 

Ludestii de Jos 256 Ludestii de Jos 

Ocolisu Mic 352 Ocolisu Mic 

Turdas 460 Turdas 

Turdas 
Pricaz 1047 Pricaz 

Spini 196 Spini 

Rapas 48 Rapas 

Aglomerari care 
nu fac parte din 
Clusterul Orastie 

Martinesti 165 Martinesti 

Martinesti 

Dancu Mare 244 Dancu Mare 

Dancu Mic 109 Dancu Mic 

Jeledinti 202 Jeledinti 

Tamasasa 107 Tamasasa 

Turmas 68 Turmas 

Magura 34 Magura 

Costesti Deal 35 Costesti Deal Orastioara de 
Sus Ludestii de Sus 15 Ludestii de Sus 

 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din 07.07.2015 de 
alimentare cu apa si de canalizare a fost incheiat intre Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR si S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie..  

Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru 
realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegarii. Obiectivul pe termen mediu şi lung al 
Contractului de delegare este Dezvoltarea Regională. Aria delegarii delimitează întregul teritoriu unde sunt 
furnizate Serviciile în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante.  

Contractul, încheiat pentru o perioadă de 32 de ani, cu posibilitate de prelungire la 49 de ani, stabilește 
drepturile și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Planul de evoluție al tarifară (stabilit 
în conformitate cu ACB din Aplicația de Finanțare). 
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0.3 Prognoze 

Proiectii socio-economice 

Conform celei mai recente prognoze publicate de CNP (Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 
2021 - 2025, Pronoza de vara 2021 – august 2021 si Proiectia principalilor indicatori economico – sociali in 
in profil teritorial 2020 – 2024 – februarie 2021) principalii indicatori macro-economici au o evolutie pozitiva: 

 cresterea reala a PIB la nivel national, regional si judetean; 

 scaderea ratei inflatiei la nivel national, regional si judetean; 

 cresterea salariului mediu net la nivel national, regional si judetean. 

Estimarea consumului de apa 

Consumul domestic 

In conformitate cu Standardul Roman SR 1343-1/2006, consumul menajer specific variaza intre 100 - 120 
l/zi pe cap de locuitor, in cazul alimentarii de la reteaua publica a zonelor cu gospodarii avand instalatii 
interioare de apa rece, calda, cu preparare individuala a apei calde si canalizare (Tabelul 1, zona 3 de 
confort). 

Se presupune ca valoarea consumului menajer specific curent se va reduce dupa introducerea contorizarii si 
a cresterii tarifelor care sa acopere costurile (rata de elasticitate a consumului). Totusi, in cazul unei 
dezvoltari economice favorabile, consumul specific poate creste usor o data cu crestere nivelului de trai a 
consumatorilor. Prin urmare, debitele specifice de consum luate in considerare, scad treptat datorita cresterii 
tarifelor fiind urmate apoi de o crestere treptata pana la consumul de 100 - 120 l/om.zi, debit specific luat in 
considerare la proiectarea pe termen lung a sistemelor de alimentare cu apa. 

Acest debit specific este luat in calcul atat pentru zonele cu locuinte de tip ”blocuri” din zonele urbane cat si 
pentru zonele cu locuinte de tip ”case” din zonele rurale. 

Analizand consumurile curente de apa din ultimii patru ani, pentru localitatile alimentate in prezent de catre 
OR, s-a observat ca valorile medii ale consumului specific tind spre urmatoarele valori limita: 

 mediu urban, jud. Hunedoara: 100....120 l/om,.zi; 

 mediu rural, jud. Hunedoara: 60...90 l/om,zi. 

Consumul non-domestic 

Cererea de apa non-domestica include cererea de apa la nivelul institutiilor publice si cererea de apa 
utilizata de societati comerciale, la activitati de productie sau pentru consumul angajatilor. Cererea la nivelul 
institutiilor publice se refera la cererea de apa din scoli, spitale, birourile autoritatilor locale si centrale etc. 

Deoarece nu toate zonele de alimentare cu apa prioritare au sisteme separate de alimentare si distributie 
pentru apa potabila si industriala (nepotabila), acestea din urma fiind scoase din uz odata cu inchiderea 
platformelor industriale, trebuie presupus ca intreaga cerere de apa nepotabila, cu exceptia apei pentru 
unele procese industriale, trebuie satisfacuta de sistemul de alimentare cu apa potabila.  

Prognoza cererii a considerat ca valoarea consumului specific de apa non-domestica, raportata la populatia 
deservita a localitatii, a fost prognozata a avea o scadere pana in anul 2024, urmata de o crestere usoara. 

Pentru estimarea cererii de apa non-casnica, s-au considerat ca punct de plecare debitele de la situatia 
existenta puse la dispozitie de Operator. 

Pierderi reale de apa 

In anii 1999 si 2000, Grupul de Lucru pentru Pierderi de apa si Indicatorilor de performanta de la Asociatia 
Internationala a Apei (IWA) a publicat Bunele Practici ale Bilantului de apa si Indicatorilor de performanta 
pentru apa Nevanduta si componentele sale. Pierderile reale tind sa creasca odata cu cresterea timpului de 
serviciu al sistemului, dar pot fi tinute sub control printr-o politica eficienta de control al pierderilor. Este 
tehnic posibil sa se atinga „Pierderile reale anuale inevitabile” (UARL), dar acest lucru nu este viabil din 
punct de vedere economic, doar daca resursele de apa sunt putine, sau foarte scumpe, sau ambele. Astfel, 
exista un asa numit „Nivel economic de pierderi reale” (EARL) pentru fiecare sistem, in mod normal, situat 
undeva intre CARL si UARL. Gama de unelte pentru aplicarea abordarii IWA, la diferite niveluri este aratata 
in „Diagrama cu patru componente”. 
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Indicatorul de performanta pentru eficienta tehnica a managementului Pierderilor reale, la o anumita 
presiune de exploatare, este Indicele de Pierderi a Infrastructurii (ILI), care este un raport adimensional intre 
CARL si UARL.  

ILI reprezinta o masura care exprima cat de bine sunt administrate reparatiile, controlul pierderilor si 
conductelor, la un anumit regim de presiune. Acest lucru nu inseamna neaparat ca regimul actual de 
presiune este optim sau economic. Astfel, chiar daca este atins un ILI scazut, inca pot exista posibilitati de 
reducere a pierderilor reale anuale prin imbunatatirea managementului presiunii. 

Incarcarea si debitul de apa uzata proiectate 

Cresterea debitului si incarcarii de apa uzata, in viitor, este strans legata de urmatorii factori, astfel: 

 Retelele reabilitate pot contribui considerabil la reducerea infiltratiilor in sistemul de canalizare, 

 Cresterea ratei de racordare a consumatorilor la reteaua de canalizare poate conduce la cresterea 
cantitatilor de apa uzata. 

Caracteristicile pentru infiltratii au fost calculate pe baza datelor primite de la OR. Valoarea limita maxima a 
infiltratiilor din punct de vedere al impactului economic; aceasta a fost considerata: 0,5 m3/zi/cm_diam/km 
sau 50% din debitul mediu de apa uzata. 

Apa uzata colectata in sistemul de canalizare depinde in mare masura de cerinta de apa descrisa anterior, 
de procentul de racordare a consumatorilor la reteaua de canalizare si de infiltratiile de apa in sistem. 
Locuitorii care nu sunt racordati la canalizare se presupune ca dispun de fose septice. In consecinta, debitul 
de apa uzata nu este influentat de acestea, dar la dimensionarea statiei de epurare au fost luate in 
considerare si extra-incarcarile provenite din aceste instalatii locale.  

Se urmareste, pe cat de mult posibil, racordarea la sistemul de canalizare a majoritatii populatiei din zonele 
rurale. Zonele intens populate sunt deja acoperite cu retele edilitare, conform informatiilor descrise in situatia 
existenta. 

Proiectarea debitului si incarcarii de apa uzata menajera depinde intr-o mare masura de urmatorii parametri 
de proiectare: 

 Generarea de ape uzate; 

 Procentul de racordare la canalizare; 

 Incarcarile de apa uzata; 

 Apa uzata colectata de la fosele septice. 

Una din principalele dificultati intalnite in retelele de canalizare este pe alocuri nivelul excesiv de infiltratii. Pe 
langa capacitatea redusa de drenare si efortul mare de pompare, infiltratia poate pune in pericol procesul de 
epurare.  

In general, noile sisteme de canalizare se vor proiecta ca sisteme separative de apa uzata. Acolo unde 
sisteme unitare existente necesita lucrari de modernizare sau inlocuire, la nivel de Master Plan se accepta a 
fi inlocuite cu conducte de aceeasi dimensiune, numai daca nu exista probleme de inundare in timpul ploilor 
mari. 

La determinarea debitului de apa uzata provenita din consumul casnic s-a considerat o rata de restitutie a 
apei potabile in reteaua de canalizare de 100% din consumul de apa potabila menajera (casnica). 

Pentru estimarea debitului de apa uzata provenit de la consumatorii publici si comerciali, s-au considerat ca 
punct de plecare debitele din situatia existenta, puse la dispozitie de Operator.  

In mod similar, in cazul apei uzate provenita de la institutii publice s-a considerat o rata de restituire a apei 
potabile in reteaua de canalizare reprezentand 100% din consumul de apa potabila. 

La determinarea debitului de apa uzata provenita de la industrie s-a tinut seama de unitatile industriale 
existente in localitate. 

Tinand cont de faptul ca prognoza evolutiei populatiei localitatilor judetului Hunedoara este descrescatoare, 
s-au considerat constante debitele de apa uzata provenite de la consumatorii publici si comerciali pentru 
perioada 2024 ÷ 2050. 

0.4 Obiective nationale si judetene 

Prin Tratatul de Aderare si Planurile de Implementare, Romania s-a angajat sa imbunatateasca standardele 
de calitate in ceea ce priveste sectorul de apa potabila/apa uzata la nivel national. Capitolul 4.2 al Master 
Planului cuprinde un rezumat al obiectivelor nationale. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                  Capitolul 0. Rezumat. 

  

   Pag. 31 

 

In acest context, obiectivele la nivel judetean trebuie sa urmeze indeaproape obiectivele nationale. Conditiile 
locale si regionale pentru implementarea acestor obiective pot diferi insa de la o regiune la alta si de la un 
judet la altul. Judetul Hunedoara se angajeaza sa adopte in intregime obiectivele nationale. 

La stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din aria proiectului s-
au folosit tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel national au 
reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si pentru localitatile din aria proiectului.  

In ceea ce priveste aglomerarile din sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara s-a avut in vedere Raportul 
cu lista actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza 
metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul 
”Acordului de prestari de servicii de asistenta tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei 
pentru analizarea si abordarea provocarilor aparute in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea 
apelor uzate urbane (DEAUU)”.  

Investitiile Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD) vor viza indeplinirea obligatiilor ce rezulta din 
Tratatul de Aderare care raspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si 
Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate, pentru care Romania a primit perioade 
de tranzitie in vederea conformarii. Astfel, pana in decembrie 2015 era prevazuta conformarea cu anumiti 
parametri ai apei potabile, iar pana in 2018 trebuiau indeplinite obligatiile privind colectarea si tratarea apei 
uzate in aglomerarile cu peste 2000 l.e., cu respectarea termenelor intermediare, respectiv: 

 31 decembrie 2015 – toate aglomerarile mai mari de 10.000 l.e. sa se conformeze din punct de vedere 
al colectarii si epurarii avansate a apelor uzate; 

 31 decembrie 2018 – toate aglomerarile cu 2.000-10.000 l.e. sa se conformeze din punct de vedere al 
colectarii si epurarii secundare a apelor uzate. 

Conform raportarii Ministerului Apelor si Padurilor, in ceea ce priveste apa uzata,  conformarea 
aglomerarilor, in decembrie 2019 situatia era urmatoarea: 

 Gradul de colectare a apelor uzate – 86,65% in aglomerarile cu populatia echivalenta mai mare de 
10.000 l.e. si 64,2% in aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. 

 Gradul de epurare a apelor uzate – 82,87% in aglomerarile cu populatia echivalenta mai mare de 
10.000 l.e. si 60,87% in aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. 

Majoritatea aglomerarilor mai mari de 10.000 l.e. au fost incluse in aplicatii de finantare prin politica de 
coeziune (POSM si POIM). 

Nevoia de investitii pentru conectarea populatiei la sisteme de alimentare cu apa conforme si pentru 
asigurarea de sisteme de colectare si epurare a apelor uzate din aglomerarile ramase este inca foarte mare.  
Acestea din urma sunt necesare atat pentru respectarea conformarii cu cerintele Directivei 98/83/CE, cat si 
cu cele ale Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau mentinerea starii bune a corpurilor de apa. 

Astfel este necesara continuarea politicii de regionalizare in sector, demarata si consolidata prin finantarile 
anterioare, avandu-se in vedere implementarea proiectelor incepute in perioada 2014-2020 a caror finalizare 
se va realiza dupa 2023, precum si dezvoltarea de noi proiecte care vizeaza extinderea sistemelor de 
alimentare cu apa si conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea 
apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2000 le, inclusiv solutii adecvate pentru gestionarea 
namolurilor rezultate din statiile de epurare. Viitoarele investitii vor respecta prevederile Master Planurilor 
Judetene actualizate si ale Planurilor de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice. 

Desi situatia operatorilor regionali s-a imbunatatit considerabil in ultimii ani din punct de vedere al capacitatii 
institutionale, este necesar in continuare sprijin financiar pentru asistenta tehnica pentru pregatirea si 
gestionarea proiectelor de investitii, precum si pentru consolidarea capacitatii actorilor implicati in sector 
(OR, dar si institutii care au sau trebuie sa aiba un rol favorizant in punerea in aplicare a planurilor de 
investitii pentru conformare). 

Avand in vedere provocarile majore prezentate mai sus cu care se confrunta sectorul de apa/apa uzata, se 
impune finantarea urmatoarelor interventii/masuri: 

 investitii integrate de dezvoltare a sistemelor de apa si apa uzata, respectiv:  

- construirea si reabilitarea retelelor de canalizare si construirea/reabilitarea/ modernizare  a 
statiilor de epurare a apelor uzate care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice 
biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e. , inclusiv solutii pentru un management 
adecvat pentru tratarea namolurilor rezultat in cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 
sisteme individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi finantate, in cadrul proiectelor  
regionale integrate de apa uzata, ca solutii tehnice aplicate punctual si justificat, la nivelul 
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anumitor aglomerari,  ulterior stabilirii si implementarii cadrului legal si metodologic de catre 
autoritatile responsabile la nivel national; 

- construirea si reabilitarea si de sisteme de captare si aductiune, statii de tratare, retele de 
transport si distribuire a apei destinate consumului uman in contextul proiectelor integrate de 
apa si apa uzata ; 

- masuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea investitiilor (automatizari, 
SCADA, GIS, contorizari, masuri privind implementarea managamnetului activelor etc.); 

 pregatirea si gestionarea proiectelor de investitii de apa si apa uzata; 

 consolidarea capacitatii actorilor implicati in sector: 

- sprijin pentru consolidarea suplimentara si extinderea operatorilor regionali astfel incat sa se 
dezvolte capacitatea acestora de a realiza investitiile pentru conformare; 

- sprijin pentru consolidarea capacitatii administrative a celorlalte institutii implicate : ADI, 
ANRSC, MMAP, MS (Institutul de Sanatate Publica), AM PODD. 

Avand in vedere dezvoltarea integrata si specificul investitiilor, politica in domeniu si strategiile de finantare si 
de consolidare a sectorului, perioada de timp si necesarul de finantare pentru conformare, prin PODD se vor 
finanta investitiile prezentate mai sus atat in cadrul unor proiecte noi, precum si in continuarea investitiilor 
POIM, in cazul etapizarii acestora. 

Tipurile de beneficiari il constituie Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali (OR) de 
Apa finantati prin POS M si POIM, iar pentru operatiunile de consolidare a capacitatii administrative a 
actorilor din sector vor fi eligibili operatori regionali, ADI, ANRSC, MMAP, MS (Institutul de Sanatate 
Publica), AM PODD. 

Obiectivele stabilite pentru judetul Hunedoara - aria de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA sunt 
urmatoarele: 

 Obiectivul 1: sa se realizeze conformarea la angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare 
convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE 
cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Hunedoara si evitarea descarcarilor de 
apa uzata netratata in emisari; 

 Obiectivul 2: sa se realizeze conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea 458/2002 cu 
privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr.311/2004) si sa se imbunatateasca 
performanta operationala a infrastructurii de apa a judetului pentru a se asigura viabilitatea finaciara si 
operationala. 

0.5 ANALIZA OPTIUNILOR 

Master Plan-ul cuprinde analiza de optiuni pe doua componente: alimentarea cu apa si colectarea, epurarea 
si deversarea apelor uzate. Pentru ambele componente, au fost prezentate diferite solutii tehnice si au fost 
analizate diverse optiuni. Analiza optiunilor trebuie sa explice cum sa se atinga obiectivele definite, in cel mai 
eficient mod din punctul de vedere al costurilor. 

Pentru fiecare schema propusa, au fost analizate diverse optiuni tehnice, fiecare optiune avand avantajele si 
dezavantajele sale, precum si costurile aferente, care au fost luate in considerare in vederea alegerii celei 
mai bune solutii pentru sistemul respectiv.  

Identificarea si evaluarea optiunilor s-a facut pe baza principalelor criterii: costurile de investitie si de 
exploatare, riscuri de mediu, riscuri legate de sanatate, riscuri de implementare in concordanta cu 
standardele UE si nationale. 

Din punct de vedere tehnic optiunile analizate au luat in considerare urmatoarele:  

 amplasarea siturilor;  

 solutii centralizate/descentralizate;  

 optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);  

 compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor; 

 includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod 
deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin solutiile de cost;  
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 optiuni institutionale pentru diferite “optiuni tehnice”. 

Selectarea optiunilor pentru realizarea investitiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere conformarea cu 
cerintele Directivei 98/83/CE si Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care trebuie 
sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei, cat si 
indicatorii de functionare a instalatiilor de tratare si de distributie apa potabila. 

Analiza din punct de vedere al protectiei mediului a optiunilor in domeniul apei uzate a urmarit evidentierea 
variantei optime, pentru investitii care sa asigure un impact minim asupra mediului, conform cerintelor 
legislatiei romanesti si europene in vigoare. 

Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila, conform cerintelor Directivei 91/271/CE, ceea ce 
impune dotarea tuturor aglomerarilor (avand 10.000 locuitori echivalenti) cu statii de epurare care sa permita 
eliminarea azotului (N) si a fosforului (P). 

In alegerea variantei optime de realizare a investitiilor s-a avut in vedere ca orice sistem de colectare, 
epurare si descarcare a apelor uzate contribuie la aparitia unor riscuri pentru sanatatea populatiei si a 
mediului. 

Sistemele de colectare si epurare a apelor uzate trebuie sa fie realizate, intretinute si exploatate astfel incat 
impactul asupra mediului sa fie pozitiv. 

Costurile unitare si de investitie au fost determinate pentru instalatiile necesare captarii apei, instalatiile 
pentru tratarea apei, respectiv epurarea apelor uzate, instalatii de pompare si retele de distributie sau de 
canalizare. 

Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltata o baza de date pentru costuri unitare elementare, in 
urma efectuarii unei analize complexe, avand ca sursa lucrari recente ofertate in Romania, cu specificul 
alimentarilor cu apa si canalizarilor orasenesti, informatii din partea contractorilor, a furnizorilor de materiale 
si echipamente, experienta Consultantului si alte surse identificate de Consultant. 

Master Plan-ul propune un concept unitar de dezvoltare a sistemului de apa potabila si de canalizare:  

• La stabilirea investitiilor in sectorul de alimentare cu apa s-au avut in vedere: situatia actuala a sistemelor 
de alimentare cu apa din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA., deficientele inregistrate, 
posibilitatile de asigurare a surselor de apa atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, asigurarea 
unor facilitati in operare corelate cu experienta Operatorului si nu in cele din urma, reducerea costurilor de 
intretinere si operare; 

 • La stabilirea investitiilor in sectorul canalizare-epurare s-au avut in vedere: situatia actuala a sistemelor de 
canalizare (dezvoltate cu precadere in zonele urbane si mai putin in zonele rurale), posibilitatile de colectare, 
transport si epurare a apelor uzate pentru toate aglomerarile din aria de deservire, tipul/situatia potentialilor 
emisari, asigurarea unor facilitati in operare corelate cu experienta Operatorului si nu in cele din urma 
reducerea costurilor de intretinere si operare; 

 • S-a optat pentru varianta de colectare centralizata a apelor uzate. Mai multe aglomerari au fost grupate in 
Clusterul Orastie, deoarece in urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca pentru o zona 
formata din mai multe aglomerari, din punct de vedere al costurilor de operare, este mai economic sa se 
colecteze si sa epureze apele uzate menajere intr-o singura statie de epurare. De asemenea, s-a avut in 
vedere faptul ca, statiile de epurare din localitatile situate in mediul rural, sunt in prezent nefunctionale, iar 
costurile masurilor de reabilitare si modernizare ar fi considerabil mai mari decat cele aferente solutiei 
centralizate adoptate pe baza analizei de optiuni realizate; 

• Prin varianta propusa de colectare centralizata a apelor uzate si tratarea acestora in Statia de epurare 
Orastie s-a avut in vedere deficitul judetului Hunedoara in ceea ce priveste potentiali emisari si avantajul 
exploatarii si intretinerii unitare a sistemelor de canalizare. 

0.6 Strategia la nivel de judet 

Obiectivul principal al strategiei judetene il reprezinta corelarea eficienta a necesarului investitional aferent 
lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Hunedoara cu cerintele de conformare si cu prevederile reglementarilor de mediu in vigoare. 

Elaborarea strategiei judetului este strans legata de continuarea actiunilor specifice procesului de 
regionalizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare desfasurate in perioadele de programare 
precedente. Regionalizarea serviciilor de apa este in curs de desfasurare si isi propune sa depaseasca 
fragmentarea excesiva a sectorului. Obiectivul principal al crearii unui sistem public regional de alimentare 
cu apa si de canalizare il reprezinta optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse si facilitati 
comune.  
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Strategia serviciilor de apa si apa uzata din judetul Hunedoara poate fi sintetizata astfel:  

 furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu Directivele Uniunii 
Europene;  

 extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in concordanta cu 
actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati si aplicarea unei abordari 
regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

 acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi infrastructuri este 
posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  

 continuarea investitiilor realizate in perioada de programare 2014-2020.  

In ceea ce priveste infrastructura de apa, stabilirea masurilor investitionale din cadrul Master Plan-ului a 
avut in vedere urmatoarele elemente: 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de protectie a surselor de apa din 
sistemele de alimentare cu apa; 

 Alegerea surselor de apa in functie de parametri de calitate a acestora pentru a aplica un proces de 
tratare corespunzator si eficient, in vederea respectarii parametrilor de calitate impusi de legislatia in 
vigoare; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de extindere si reabilitare a retelelor 
existente de alimentare cu apa din zona urbana; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile in locatiile in care calitatea 
apei furnizate nu atinge parametrii prevazuti de legislatia in vigoare; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de gospodarire a namolului la tratarea 
apei potabile. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de siguranta a apei  pentru fiecare sistem 
de alimentare cu apa; 

 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor de alimentare cu apa existente, 
pentru realizarea obiectivelor privind gradul de racordare, indeosebi in mediul rural; 

 Detectarea scurgerilor va fi o practica de rutina pentru conservarea apei care va fi utilizata de 
consumatori. 

 Extinderea ariei de operare in zonele rurale pentru asigurarea  calitatii  serviciilor furnizate 
consumatorilor; 

 realizarea de investitii in instalatii si echipamente care sa conduca la economie de energie. Toate 
echipamentele propuse sunt echipamente cu consum mic de energie in scopul obtinerii unei economii 
de energie, au ca rezultat reducerea consumului final de energie, si implicit la scaderea emisiilor GES; 

 Colectarea de date privind toate activele si retelele pentru alimentarea centralizata cu apa din aria de 
operare. Acest lucru este necesar pentru a permite realizarea urmatoarelor actiuni: 

- realizarea strategiei privind reducerea pierderilor; 

- modelarea hidraulica a retelelor; 

- inregistrarea interventiilor si reclamatiilor; 

- asigurarea contorizarii la nivel general si local; 

- dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor colectate si procesate; 

- dezvoltarea GIS/SCADA si a sistemelor de management al activelor pentru a veni in sprijinul 
procesului de luare a deciziilor. 

Componentele sistemelor de alimentare cu apa s-au stabilit pe baza unor scheme tehnologice 
corespunzatoare: 

 surse de apa noi sau reabilitarea surselor subterane existente; 

 statii de tratare noi sau reabilitarea statiilor de tratare existente; 

 statii de pompare noi sau reechiparea statiilor de pompare existente;  

 conducte de aductiune si transport noi sau reabilitarea celor existente; 
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 rezervoare noi sau reabilitarea rezervoarelor existente; 

 retele de distributie noi sau reabilitarea retelelor existente; 

 sistem SCADA – dispecer si sistem GIS pentru monitorizarea si controlul online al sistemului. 

Investitiile propuse pentru sectorul de apa uzata au drept scop imbunatatirea situatiei prezente pentru 
sistemele de canalizare. Componentele sistemelor de canalizare s-au stabilit astfel incat sa se 
imbunatateasca calitatea efluentilor evacuati de la SEAU in emisari prin realizarea urmatoarelor tipuri de 
investitii: 

 retea de canalizare noua sau reabilitarea retelelor existente; 

 statii de pompare a apei uzate noi sau reabilitarea celor existente (inclusiv conductele de refulare 
aferente SPAU-rilor); 

 construirea unor statii de epurare noi sau reabilitarea statiilor de epurare existente. 

Masurile investitionale propuse nu au ca efect modificari ale caracteristicilor fizice ale corpurilor de apa de 
suprafata sau modificari ale nivelului corpurilor de apa subterane care sa conduca la deteriorarea starii 
acestor corpuri de apa. Prin reducerea poluarii difuze si punctiforme datorate evacuarii apelor uzate 
neepurate si a celor insuficient epurate, obiectivele de investitii propuse contribuie direct la imbunatatirea 
starii chimice si starii ecologice/ potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata si a starii chimice a 
corpurilor de apa subterane freatice. 

La nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA au fost propuse investitii privind clusterizarea 
ariei de operare in ceea ce priveste asigurarea serviciilor de colectare si epurare apa uzata. 

La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse in cadrul Master Plan-ului s-au avut in vedere protectia 
sanatatii umane si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii durabile a 
resurselor de apa, luand in considerare principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa si principiul 
poluatorul plateste. 

Extinderea continua a sistemelor de canalizare a apelor uzate din aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA, obligatorie pentru aglomerari cu peste 2.000 de locuitori echivalenti, va conduce la cresterea 
cantitatilor de namol rezultat din procesele de epurare.  

Obiectivul general al Strategiei de Management a Namolului este acela de a emite un concept cu privire la 
gestionarea namolurilor, luandu-se in considerare preintampinarea si contracararea efectelor negative ale 
namolului rezidual asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Aceasta va servi ca o solutie pe 
termen lung pentru gestionarea namolului, stabilind un cadru de actiune care sa aiba la baza principiile 
sigurantei si durabilitatii.  

Strategia pentru gestionarea namolului generat in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, va 
avea urmatoarele obiective specifice: 

stabilirea si evaluarea permanenta a bilantului cantitativ si calitativ al namolurilor; 

stabilirea si evaluarea permanenta a directiilor si domeniilor de eliminare, in primul rand cele de valorificare 
in agricultura, dar si altele cum ar fi producerea de energie; 

valorificarea namolurilor prin aplicarea unor strategii regionale – crearea de clustere, valorificarea impreuna 
cu alte deseuri etc.; 

identificarea agentilor economici care sa preia namolul de la statiile de epurare si, respectand legislatia, sa 
asigure eliminarea prin valorificarea acestuia in agricultura, in producerea de energie sau alte directii care sa 
asigure conditii economice si ecologice favorabile, inclusiv pentru reabilitarea terenurilor degradate si 
inchiderea depozitelor existente. 

Unul din componentele de baza in viitorul apropiat il reprezinta digitalizarea. Aceasta va genera economii 
importante prin costuri fizice scazute si tranzactii realizate majoritar online. Serviciile sunt orientate in mare 
parte catre nevoile clientului si genereaza o serie de avantaje, precum: 

 Faciliteaza interactiunea dintre angajatii companiei si cetateni; 

 Comunicarea dintre cele doua parti se realizeaza printr-o singura platforma online; 

 Simplifica munca personalului angajat la companiei de apa; 

 Toate inregistrarile si sesizarile se pot realiza in sistem centralizat; 

 Creste gradul de confort al clientilor; 
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 Se reduc/optimizeaza costurile operationale din cadrul companiei; 

 Este accesibil oriunde exista conexiune la internet; 

 Se pot realiza sedinte interne si audieri online in siguranta pentru angajati si clienti; 

 O parte din angajati isi pot desfasura munca remote/online. 

0.7 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

Scopul acestui capitol consta in prezentare masurilor de investitie pe termen lung, care sunt necesare pentru 
indeplinirea diverselor obiective, cum ar fi: 

 imbunatatirea rapida a problemelor de exploatare in sistemele de alimentare cu apa si apa uzata; 

 indeplinirea standardelor cerute pentru sistemele de apa potabila si apa uzata; 

 reducerea costurilor de operare intr-o maniera suportabila; 

 cresterea standardelor de sanatate si siguranta; 

 imbunatatirea capacitatii de operare a Operatorului Regional. 

Master Plan-ul cuprinde, lista investitiilor propuse in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 
pentru o perspectiva de 30 ani. Toate componentele sunt prezentate in Anexa 7.3, in care este prezentata 
etapizarea investitiilor, pe componente. 

Masurile de investitii pe termen lung au avut in vedere: 

 Analiza si evaluarea situatiei existente (capitolul 2); 

 Definirea aglomerarilor si proiectiile consumului de apa si a cantitatii de apa uzata (capitolul 3); 

 Compararea rezultatelor analizelor si evaluarii situatiei existente cu Obiectivele Nationale si Judetene 
(capitolul 4); 

 rezultatele analizei de optiuni (capitolul 5); 

 Strategia judetului descrisa in (capitolul 6). 

Pentru estimarea investitiei si costurilor de exploatare, a fost creata o Baza de Date a Preturilor Unitare. 
Obiectivul acestei Baze de Date a Preturilor Unitare consta in determinarea unui cost estimativ consolidat 
pentru alocarea bugetelor diferitelor masuri. 

Planul de investitii pe termen lung cuprinde masurile proiectului ce vor fi implementate. Lista detaliata a 
acestor componente se gaseste in Anexa 7.3. 

Detalierea lucrarilor si masurilor specifice a fost intocmita tinandu-se cont de urmatoarele categorii: 

 pentru infrastructura de apa: 

 Surse de apa; 

 Conducte de aductiune; 

 Statii de tratare; 

 Statii de pompare; 

 Rezervoare de inmagazinare; 

 Retele de distributie (inclusiv bransamente); 

 pentru infrastructura de apa uzata: 

 Retele canalizare (inclusiv racorduri). 

 Colectoare de canalizare; 

 Statii de pompare apa uzata; 

 Conducte de refulare; 

 Statii de epurare. 

Masurile sunt prezentate atat pentru zonele urbane, cat si pentru zonele rurale. 
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Tabel 0-13. Planul de investitii pe termen lung – valori investitie de baza – masuri propuse pentru judetul 
Hunedoara - aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. 

Componenta 
Costuri 
totale 
(euro) 

Etapa 3 Etapa 3 Etapa 4 Sursa de finantare 

2021-2027 
FC 

2021-2027 
Alte 

fonduri 
> 2028 

FC  
(euro) 

Alte surse  
(euro) 

Total Alimentare cu apa 32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 22,628,830 10,368,747 

Total apa uzata 34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 18,946,751 15,320,747 

Cheltuieli cu 
echipamente/dotari 10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 2,887,610 7,500,000 

TOTAL GENERAL 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 44,463,191 33,189,494 

 

Etapa 3 de investitii cuprinde atat programul de investitii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu finantare 
din Fondul de Coeziune, cat si investitii ce vor fi finantate din alte surse/programe de finantare (Etapa 3 alte 
fonduri) in vederea conformarii cu planurile de implementare a directivelor pana la sfarsitul anului 2030, in 
timp ce urmatoarea etapa, 2028-2050 (Etapa 4 >2028) include investitii ulterioare in infrastructura de apa si 
apa uzata.  

0.8 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 

Analiza financiara a investițiilor a fost făcuta ținând cont de două elemente principale: 

 Costuri unitare actualizate (DPC); 

 Costurii medii (AIC). 

Costul unitar dinamic, comparativ cu Tariful Maxim Suportabil, pe decile, reprezinta un calcul detaliat al 
necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si 
pentru populatia urbana si rurala.  

Costul unitar dinamic a fost calculat atat pentru costurile de operare si intretinere cat si pentru costurile de 
investitii. Acest cost este necesar pentru a demonstra fezabilitatea, in momentul in care este definita 
suportabilitatea populatiei de a plati tarife.  

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia noua. 
Ele nu reprezinta estimarea tarifelor necesare activitatii operatorului.  

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos. 

Tabel 0.8-1. Tariful maxim suportabil, pe decile (euro/mc, fara TVA). 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Medie judeteana 1.37 1.55 2.14 2.20 2.61 2.96 3.34 3.88 

Decila de venit 1 0.37 0.42 0.58 0.59 0.71 0.80 0.90 1.05 

Decila de venit 2 0.49 0.56 0.77 0.79 0.94 1.06 1.20 1.40 

Decila de venit 3 0.62 0.70 0.96 0.99 1.18 1.33 1.50 1.75 

Media decilelor de la 1 la 3 0.49 0.56 0.77 0.79 0.94 1.06 1.20 1.40 

Tabel 0.8-2. Acoperirea tarifului – DPC total. 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Medie judeteana 34% 38% 2.14 2.20 65% 73% 83% 96% 

Decila de venit 1 9% 10% 0.58 0.59 17% 20% 22% 26% 

Decila de venit 2 12% 14% 0.77 0.79 23% 26% 30% 35% 

Decila de venit 3 15% 17% 0.96 0.99 29% 33% 37% 43% 

Media decilelor de la 1 la 3 12% 14% 0.77 0.79 23% 26% 30% 35% 

Costul mediu incremental (AIC) este calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulate pentru toata 
zona. Principalele elemente necesare pentru calculul AIC sunt următoarele:  

Costul Mediu incremental a fost calculat impărtind valoarea diferitelor cheltuieli la suma consumului anual de 
apa/apă uzata. AIC se exprima in Euro pe m³ de apa consumata/apă uzată generată. Costul mediu a fost 
calculat separat pentru alimentarea cu apă si pentru activitățile legate de apă reziduală.  
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AIC reflecta veniturile necesare ce trebuie generate de operator pentru acoperirea cheltuielilor in perioada 
2022 - 2050.  

Costurile medii legate de activitatea de furnizare de apa si apa uzata sunt prezentate in următorul tabel. 

Tabel 0.8-3. Costul mediu incremental. 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Cost mediu - total 0.168 0.213 0.410 0.430 0.608 0.778 0.997 1.340 

Cost mediu - O&M 0.484 0.616 1.182 1.242 1.755 2.247 2.876 3.868 

Cost mediu - Investitie 0.224 0.286 0.548 0.576 0.814 1.041 1.333 1.793 

Medie judeteana (decile1-3) 0.292 0.372 0.713 0.749 1.059 1.355 1.735 2.334 

 

 
Grafic 0.8-1. Costul mediu incremental. 

0.9 ANALIZA SUPORTABILITATII 

Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de consumatori și de a 
estima investițiile și costurile de operare ale serviciilor de apă și canalizare. Analiza a fost realizată pentru 
grupuri diferite de consumatori și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecția evoluției populatiei, pe cea a 
venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecția activității economice la nivelul ariei de acoperire a Master 
Planului. 

In acest sens Consultantul a avut in vedere urmatoarele: 

Pentru analiza Macro-Suportabilitatii: 

 Estimarea capacității de contribuție maximă potențială a consumatorilor pentru care a fost creată 
infrastructura pentru alimentare cu apă și evacuare a apei uzate, diferențiind intre: 

- Consumatori casnici (ex. gospodării) 

- Consumatori non-casnici (ex. agenți economici și instituții) 

și intre: 

- Zonele urbane (ex. suma tuturor aglomerărilor urbane) 

- Zonele rurale (ex. suma tuturor aglomerărilor rurale) 
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 Desfășurarea capacității potențiale de contribuție a consumatorilor pe parcursul perioadei planificate 
totale și calculul valorilor actualizate nete (VNA). 

 Compararea VAN-ului capacității de contribuție a consumatorilor cu costul total al programului (a se 
vedea capitolul 8) pentru perioade diferite. 

Pentru evaluarea preliminară a recuperării costului și a analizei micro-suportabilității: 

 Estimarea tarifului maxim de suportabilitate (TMS) pentru consumatorii casnici, diferențiind intre: 

- Gospodării cu venituri medii 

- Gospodării cu venituri reduse (Decila 1 de venit)  

și intre 

- Zonele urbane (ex aglomerările urbane) 

- Zonele rurale (ex. aglomerările rurale) 

- Primul rezultat cheie al evaluarii suportabilitatii este ca Master Plan-ul propus nu respecta 
criteriul de durabilitate, cu exceptia cazului in care sarcina asupra gospodariilor din decil-1 cu un 
consum reprezentativ nu depaseste 3.5% din venitul lor reprezentativ. Pentru a asigura 
durabilitatea, este necesar un tarif minim, care este cu 60% mai mare decat tariful suportabil 
pentru gospodariile din decil-1. Dar chiar si pentru acest tarif master planul pentru alimentarea 
cu apa si canalizare poate fi realizat numai daca este furnizat un sprijin financiar extern 
important, cum ar fi un ajutor nerambursabil. 

- Pentru judetul Hunedoara analiza suportabilitatii bazata pe tariful minim arata o diferenta de 
finantat pentru alimentarea cu apa si apa uzata de peste 90%. 

 

Grafic 0.9-1. Tariful maxim suportat, primele 3 decile. 

0.10 PROGRAM DE INVESTITII PRIORITARE 

Avand in vedere de faptul ca: 

- pentru perioada de programare 2014-2020 „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Hunedoara” (Proiectul regional 2014-2020) se afla in curs de implementare, fara luarea in 
considerare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare aflate in aria de operarare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA ORASTIE; 

- la nivelul Proiectului regional 2014-2020 sunt adoptate solutii regionale de extindere, modernizare a 
sistemelor de canalizare si de centralizare a proceselor de tratare a apelor uzate, statiile de epurare 
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regionale realizate in perioadele de programare anterioare avand capacitatea de preluare a apele uzate 
rezultate de la toate aglomerările aflate în clusterele definite în Aplicaţia de Finanţare POIM 2014-2020; 

masurile investitionale propuse în cadrul versiunii actualizate a Master Plan-ului pentru perioada de 
programare 2021-2027 ar trebui sa asigure realizarea investitiilor necesare indeplinirii conditionalitatilor de 
conformare la nivelul judetului Hunedoara, inclusiv a aglomerarilor aflate in aria de operare a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE.  

În urma consultărilor la nivel municipal, judetean si ministerial, s-a convenit includerea in Master Plan a unor 
masuri investitionale care au ca ţintă continuarea investiţiilor în aglomerările definite în primele etape de 
investiţii finanţate din Fondurile de Coeziune – etapa I 2007 – 2013, respectiv etapa a II-a 2014-2020, 
precum si in aglomerarile definite in Raportul cu lista actualizată de aglomerări de peste 2.000 locuitori 
echivalenți, incluzând detalii și hărți pe baza metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu 
DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul ”Acordului de prestări de servicii de asistență tehnică 
rambursabilă privind asistența acordată României pentru analizarea și abordarea provocărilor apărute în 
îndeplinirea cerințelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)”.  

Investitiile prioritare pentru sectorul de apa vizeaza 2 sisteme zonale de alimentare cu apa si un sistem local 
(5 UAT-uri si 9 localitati) după cum urmează: 

 Sistemul zonal Orastie – care include investiţii în localitatile: Orastie (UAT Orastie), Martinesti 
(UAT Martinesti), Beriu, Sibisel si Cucuis (UAT Beriu) si Bobalna, Rapoltel (UAT Rapoltu 
Mare); 

 Sistemul zonal Orastioara de Sus – care include investiţii în localitatile: Orastioara de Sus 
(UAT Orastioara de Sus); 

 Sistemul Local Boiu - care include investiţii în localitatea Boiu (UAT Rapoltu Mare). 

Investiţiile prioritare pentru sectorul de apa uzata se adresează aglomerarii Orastie (UAT Orastie)si au in 
vedere optimizarea proceselor tehnologice de epurare si asigurarea gradului de conectare la serviciile de 
colectare ape uzate.  

Pentru identificarea investitiilor care sa fie cuprinse in lista pe termen scurt au fost luate in considerare 
urmatoarele:  

 obligativitatea de a indeplini cerintele Tratatului de aderare;  

 cerinta de implementare a masurilor obligatorii;  

 obligativitatea de a se asigura sustinerea economica a investitiei pe termen lung. 

 

Totodata, pentru evaluarea simultana a factorilor care nu pot fi cuantificati in termeni valorici, au fost 
identificate 4 categorii de criterii (poluarea mediului, riscul asupra sanatatii publice, cresterea eficientei 
sistemelor de apa si canalizare si apartenenta la ROC, respectiv capacitatea de implementare a 
programelor), dezvoltate intr-o matrice multi-criteriala. 

Lista prioritizarii masurilor de investitii se regaseste in Anexa nr. 10.3. 

Tabel 0.10-1. Program de investitii prioritare – valori investitie de baza – masuri propuse pentru aria de 
operarare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE. 

Serviciu Total FC 2021-2027 (Euro) 

Total apa 22,628,830 

Total apa uzata 18,946,751 

Cheltuieli cu echipamente/dotari/digitalizare 2,887,610 

TOTAL 44,463,191 
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SCOPUL MASTER PLANULUI 

Prezentul document reprezintă actualizarea Master Planului initial realizat in cadrul Contractului HD-CS1 
“Asistentă Tehnică pentru Managementul Proiectului” pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii 
de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat prin POS Mediu si vizeaza localitatile cuprinse in aria de 
deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA (UAT Orastie, UAT Beriu, UAT Orastioara de Sus, UAT Rapoltu 
Mare, UAT Turdas si UAT Martinesti).  

Acest Master Plan reprezinta strategia de dezvoltare pentru serviciile de alimentare cu apă si canalizare din 
aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA si acoperă un orizont de timp de treizeci (30) de ani, 
incepand din 2021 pană in 2050. 

Strategia de dezvoltare porneste in mod necesar de la situatia existenta la momentul realizarii Master Plan-
ului. Aceasta se refera nu numai la realitatile tehnice si de mediu evaluate pe parcursul intocmirii 
documentatiei, dar si la stadiul planurilor si proiectelor existente la nivel local. Obiectivul acestui Master Plan 
este de a realiza pe cat este posibil o „punte" de legatura intre situatia existenta si situatia necesara in 
conformitate cu Tratatul de Aderare al Romaniei. 

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura ca infrastructura de apa si apa uzata aferenta 
localitătilor din aria de exploatare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA corespunde obligatiilor asumate de 
Romania prin Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeană ce au luat nastere prin: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, 

si 

 Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Metodologia folosită in elaborarea acestui Master Plan acoperă trei aspecte: 

 Aspecte Consultative: Master Plan-ul a fost realizat printr-o colaborare stransă intre autoritătile 
judetene, locale si echipa de consultanti. Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, prin AM 
POIM, a supravegheat si controlat realizarea acestui Master Plan; 

 Aspecte Legale: Documentul s-a bazat pe o analiza detaliată a obligatiilor legale romanesti si 
europene si pe măsurile necesare conformării cu aceste cerinte; 

 Aspecte Tehnice: Elementele tehnice ale Master Plan-ului au fost determinate folosindu-se tehnici 
de analiză specifice. S-au realizat actiuni specifice de colectare ale datelor necesare si analize de 
optiuni privind dezvoltarea adecvată a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si in ceea 
ce priveste optimizarea performantelor economico-financiare/de mediu ale acestora. Actiunile 
desfasurate de Consultant au cuprins si consultari cu autoritătile centrale/regionale/locale implicate si 
deplasari in teren. 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

 Formularea strategiei de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa/canalizare din aria de 
exploatare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, si derivand din aceasta, dezvoltarea unui program 
investitional pe termen lung; 

 Realizarea unei analize de macro-suportabilitate la nivelul arie de deservire a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA; 

 Dezvoltarea unui program de investitii prioritare fezabil, care sa ia in considerare, in primii 5 ani din 
perioada planificata, disponibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile; 

 Formularea unui plan de actiune pentru implementarea programului. 

Scopul principal al documentului este de a oferi un plan de dezvoltare pe termen lung a infrastructurii 

de alimentare cu apa si de canalizare pe o perioada de minim 20 de ani. Totusi, avand in vedere rolul 

diferitilor actionari in acest domeniu, scopul principal poate fi impartit in mai multe obiective, si anume: 
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Obiective Motivare/Actiune 

Ofera o strategie integrata 
in domeniul alimentarii cu 
apa si al canalizarii 

 

Zone unde resursele de apa sunt deficitare si sunt afectate de mai multe surse 
de poluare. Prin urmare, prin dezvoltarea proiectelor regionale ce acopera 
numarul fezabil de comunitati din punct de vedere economic si tehnic pentru a 
folosi cat mai eficient resursele disponibile, este esential sa se ofere 
consumatorilor servicii de apa si canalizare de calitate corespunzatoare si cu 
costuri mici de operare. 

Ofera o estimare de 
costuri pentru 
conformarea cu cerintele 
Directivelor Europene 

Aderarea la Uniunea Europeana implica asumarea si implementarea cerintelor 
legale privind calitatea apei destinate consumului uman si respectarea 
cerintelor de calitate a apelor uzate deversate. 

Imbunatateste 
managementul resurselor 
de apa 

Ofera un cost efectiv serviciilor regionale tuturor comunitatilor in conformitate 
cu Directivele Uniunii Europene. 

Ofera baza unui operator 
viabil, in domeniul 
serviciilor de apa si apa 
uzata 

Operatorul SC ACTIVITATEA GOSCOM SA asigura suportul tehnic si financiar 
necesar pentru a putea asigura servicii la un pret cat mai bun pentru 
consumatori. 

Stabileste principiile si 
parametri pentru 
dezvoltarea noilor 
proiecte 

 

Extinde, acolo unde este posibil, zona de acoperire a infrastructurii existente 
ce respecta Directivele Uniunii Europene pentru a oferi servicii 
corespunzatoare cat mai multor localitati si pentru a aplica o abordare 
regionala pentru toata aria de servicii; 

Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, se va asigura o noua 
infrastructura cu respectarea abordarii regionale, daca este posibil. 

Autoritatile locale au implementat proiecte in domeniul alimentarii cu apa si canalizarii, proiectate la o scara 
mica, limitate la granitele administrative ale comunitatilor. Unele dintre aceste proiecte nu au fost finalizate 
datorita lipsei si/sau suspendarii finantarii. 

In scopul actualizarii informatiei prezentului document au fost analizate toate investitiile realizate la nivelul 
fiecarei autoritati locale din aria de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, in vederea stabilirii prioritatilor 
viitoare pentru dezvoltarea unor proiecte regionale –pe termen scurt si pe termen lung - care vor utiliza eficient 
resursele oferite tinand cont si de constrangerile curente: limitari bugetare, cerinte legale si termene de 
conformare, suportabilitatea financiara a comunitatilor si autoritatilor, precum si adaptarea la schimbarile 
climatice. 

De asemenea, s-a luat in considerare faptul ca, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, ca lider de proiect, si 
Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, deruleaza un proiect cu finantare prin Programul 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, referitor la „Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice 
centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si 
raportarea cerintelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui proiect este necesara pentru a 
gestiona eficient aceasta problematica prin realizarea unui Plan de accelerare a implementarii si conformarea 
cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum si realizarea unei strategii 
pentru apa potabila si apa uzata. 
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1. INTRODUCERE 

Acest Master Plan constituie o actualizare a Master Plan-ului pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor 
uzate in judetul Hunedoara, si este realizat in cadrul contractului de servicii nr. CNM 349/29.07.2021 
(inregistrat la SC ACTIVITATEA GOSCOM SA cu nr. 3185/16.08.2021). 

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE, este operator licentiat ANRSC pentru serviciul de alimentare 
cu apa si canalizare, conform Licentei nr. 5018 din 24.07.2020, emisa cu Ordinul nr.310/24.07.2020, urmare 
a delegarii serviciilor publice aflate in raza de competenta a unitatilor administrativ teritoriale membre a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - APAZOR, respectiv: 

 serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Orastie; 

 serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Beriu cu satele apartinatoare: Sibisel, 
Castau, Sereca, Orastioara de Jos si Poieni; 

 serviciul public de alimentare cu apa al comunei Orastioara de Sus cu satele apartinatoare: Costesti, 
Ludestii de Jos, Bucium si Orăstioara de Sus; 

 serviciul public de alimentare cu apa al comunei Rapoltu Mare cu satele apartinatoare: Rapoltu Mare, 
Boiu, Bobalna si Folt; 

 serviciul public de alimentare cu apa al comunei Turdas cu satele apartinatoare: Turdas, Pricaz, 
Spini si Rapas;  

 serviciul public de alimentare cu apa al comunei Martinesti cu satele: Martinesti, Jeledinti, Turmas, 
Tamasasa, Dancu Mare si Dancu Mic. 

Conform Caietului de sarcini, trebuie pregatit un program investitional pe termen mediu si lung (pe o perioada 
de cel putin 30 de ani de la data finalizarii Proiectului), luand in calcul aspectele legate de capacitatea de 
suportabilitate a consumatorilor din zona de proiect. Master Plan-ul este necesar ca un prim pas spre 
elaborarea documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri de Coeziune, pentru perioada 
2024 - 2027, si include, in principal, urmatoarele informatii: 

 Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apa si apa uzata din aria de deservire a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA; 

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

 Justificarea selectarii unei anumite optiuni de modernizare si extindere a sistemelor de alimentare 
cu apa si canalizare, bazata pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si intretinere a sistemelor; 

 Harti care sa prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa 
uzata; 

 Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea sistemelor de 
apa si apa uzata din aria de exploatare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. 

1.1 CADRUL PROIECTULUI 

Scopul prezentului document este identificarea si stabilirea prioritatilor de investitii necesare pentru 
indeplinirea conditionalitatilor de conformare pevazute de directivele Uniunii Europene (UE) din sectoarele de 
apa si apa uzata, in perioada 2021 - 2050. 

1.1.1 Cadrul general 

Prin identificarea masurilor de modernizare si extindere a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare aflate 
in aria de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, se urmaresc: 

- Conformarea cu cerintele Directivei 98/83/EC privind apa destinata consumului uman; 

- Realizarea investitiilor necesare pentru colectarea apelor uzate in vederea conformarii cu prevederile 
articolelor 4 si 5 din Directiva 91/271/EC pentru toate aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare 
de 2000 l.e. si, eventual,  pentru un anumit numar de aglomerari < 2000 le ce pot fi conectate, in 
conditii de eficienta a costurilor, la statia de epurare Orastie; 

- Implementarea unei strategii la nivelul ariei deservite de SC ACTIVITATEA GOSCOM SA si la nivelul 
intregului judet privind managementul namolului, in vederea conformarii cu Directiva 86/278/EEC in 
ceea ce priveste depozitarea in siguranta a namolului rezultat atat din tratarea apei potabile, cat si a 
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apei uzate; 

- Reducerea riscului de sanatate asociat lipsei de apa potabila pentru locuitorii din localitatile identificate 
ca prioritare si care nu beneficiaza de alte surse de finantare; 

- Imbunatatirea aspectelor institutionale si capacitatea de dezvoltare a Judetului si a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA, cat si abilitatea acestuia din urma de a pregati si implementa un program de investitii 
in faza urmatoare de investitii (2021 - 2050) ce va asigura conformarea completa cu cerintele 
prevazute in Tratatul de Aderare; 

- Asigurarea ca, poluarea industriala si efectele acesteia asupra mediului, sunt tinute sub control in 
conformitate cu planurile de actiune curente si prognozate; 

- Imbunatatirea capacitatii institutionale locale la nivelul Operatorului si ADI APAZOR de implementare 
a proiectelor, prin crearea unui sistem functional de administrare si operare in sectorul de apa si apa 
uzata. 

1.1.2 CONTRACTUL PROIECTULUI 

 Acest Master Plan a fost intocmit de catre S.C. TPF INGINERIE S.R.L. (Consultant Asistenta Tehnica 
- CAT) in cadrul contractului nr. CNM 349/29.07.2021 de prestare servicii de analiza, consultanta 
tehnica si elaborarea „Listei de investitii prioritare ale Operatorului – anexa la Master Plan”. 

1.1.3 PARTI INTERESATE 

Beneficiarii si partile implicate in realizarea acestui proiect sunt: 

 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si institutiile subsidiare la nivel regional si judetean, ca 
institutii responsabile pentru a realiza conformitatea cu directivele Comunitatii Europene, cu care 
acest master plan se afla in raport; 

 Ministerul Finantelor Publice prin Autoritatea de Certificare si Plata (ACP); 

 Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. 

Beneficiarii directi: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI - APAZOR pe care se bazeaza implementarea 
efectiva a planului de investitii aferent ariei de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA; 

 Consiliile Locale ale municipiului Orastie si comunelor Beriu, Orastioara de Sus, Rapoltu Mare, 
Turdas si Martinesti, ale caror servicii  de apa si apa uzata sunt implicate in cadrul Planului de 
investii aferent versiunii actualizate a Master Plan-ului la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA; 

 Operatorul - SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, 

vor fi entitatile responsabile pentru a duce la bun sfarsit proiectele si serviciile acoperite de catre acest Master 
Plan. 

In domeniul programelor si proiectelor post-aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, Ministerul Mediului, 
Apelor si Padurilor are ca obiectiv general managementul realizarii investitiilor pentru infrastructura de mediu 
care consta in programarea si implementarea proiectelor privind: 

 imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciului 
de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane si rurale; 

 dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor; 

 reducerea impactului negativ asupra mediului; 

 protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului national; 

 reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efecte asupra populatiei; 

 sprijin pentru managementul si evaluarea Programului Operational Infrastructura Mare. 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Directia Generala AM POIM (AM PODD – perioada de 
programare 2021-2027) are rol de coordonare globala si de Autoritate de Management (AM) in implementarea 
acestui proiect. In aceasta calitate va actiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar si 
lider de proces. Are un rol specific in asigurarea unei priviri strategice de ansamblu. 
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Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene cu rol in coordonarea si gestionarea instrumentelor 
structurale. 

Administratia Nationala Apele Romane este autoritatea nationala care are drept scop aplicarea strategiei in 
domeniul gospodaririi apelor si valorificarii apelor, precum si gestionarea retelei nationale de masuratori 
hidrologice, hidrogeologice si de calitate a resurselor de apa ce apartin domeniului public. 

ANAR se afla sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are in structura sa Directii de Ape, 
organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si de Gospodarire a 
Apelor, precum si alte entitati implicate. 

Deoarece scopul sau este aplicarea strategiei si politicii nationale in domeniul gospodaririi cantitative si 
calitative a resurselor de apa, ANAR actioneaza pentru cunoasterea resurselor de apa, conservarea, folosirea 
rationala si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile, 
prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstructia ecologica a cursurilor de apa, asigurarea 
supravegherii hidrologice si hidrogeologice, implementarea prevederilor legislatiei armonizata cu Directivele 
Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resuselor de apa si conservarea ecosistemelor acvatice 
si a zonelor umede. Pentru realizarea scopului, coordoneaza si raspunde de modul de folosire a resurselor de 
apa de suprafata si subterane pe ansamblul teritoriului tarii si de exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor 
si colaboreaza cu toti detinatorii altor lucrari construite pe ape sau in legatura cu apele. 

Administratia Bazinală de Apă Mures (ABA Mures) reprezinta autoritatea investita cu aplicarea unitara a 
strategiei nationale in domeniul gospodaririi resurselor de apa din spatiul hidrografic administrat. 

Autoritatea de certificare si plati (ACP) pentru fondurile structurale din cadrul Ministerului Finantelor Publice 
reprezinta o structura organizatorica, responsabila cu certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli 
transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor transferate Romaniei din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si asigurarea transferului acestora catre 
beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la 
bugetul de stat. 

Beneficiarii joaca un rol important in managementul si implementarea proiectelor, ei fiind responsabili in 
elaborarea cererilor de finantare, organizarea licitatiilor si contractarea serviciilor si lucrarilor. Beneficiarii vor fi 
responsabili pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse si solicitate spre rambursare in cadrul proiectelor, iar pe 
perioada implementarii proiectelor, pentru conformarea cu prevederile contractuale. 

1.1.4 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al contractului de servicii este de a sprijini pregatirea de proiecte bine fundamentate pentru 
sectorul de mediu, ca o conditie prealabila pentru absorbtia de fonduri structurale si de coeziune, disponibile 
in perioada de programare 2021-2027. 

Obiectivul specific acestui Master Plan este de a se asigura ca localitatile din cadrul granitelor administrative 
ale ariei de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA corespund obligatiilor asumate de Romania prin 
Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana reglementate prin: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si 

 Directiva Consiliului 91/271/CEE referitoare la tratamentul apei uzate din mediul urban. 

Pe termen scurt Master Plan-ul se concentreaza, asa cum se reflecta si in programul de investitii prioritare 
propus, pe stabilirea investitiilor necesare pentru respectarea celor mai urgente termene limita rezultate din 
aceste obligatii, prin tintirea aglomerarilor cu o populatie echivalenta de 2.000 - 10.000 l.e. pentru apa uzata 
si peste 50 loc. pentru alimentare cu apa. Acest lucru este in concordanta cu prioritatile stabilite in Tratatul de 
Aderare. 

Pentru a indeplini obiectivele mentionate mai sus, Master Plan-ul propune un program de investitii in clusterele 
si aglomerarile care apartin ariei de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, avand in vedere definirea 
aglomerarilor conform principiilor stabilite prin Directiva Consiliului 91/271/CEE, precum si in Raportul cu lista 
actualizată de aglomerări de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si hărti pe baza metodologiei 
de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul ”Acordului de 
prestări de servicii de asistentă tehnică rambursabilă privind asistenta acordată Romaniei pentru analizarea si 
abordarea provocărilor apărute in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 
(DEAUU)”. In acest sens, Master Plan-ul continua si sustine principiul regionalizarii serviciilor de apa si apa 
uzata. 
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1.1.5 ARIA DE ACOPERIRE A SERVICIILOR 

Serviciile acoperite in contractul de servicii nr. CNM 349/29.07.2021 (inregistrat la SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA cu nr. 3185/16.08.2021) au ca obiectiv elaborarea „Listei de investitii prioritare ale Operatorului 
– anexa la Master Plan” si actualizarea Master Plan-ului de alimentare cu apa si canalizare pentru judetul 
Hunedoara la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, tinand cont pe de o parte, de 
investitiile implementate la nivel local (obiective de investitii care nu au fost finantate prin POSM 2007 -2013 
sau POIM 2014-2020) si, pe de alta parte, de tintele de conformare pentru judetul Hunedoara din prevederile 
Directivelor europene in acest sector, pana la termenele limita negociate in Tratatul de Aderare si de situatia 
reala a infrastructurii de apa si apa uzata.  

1.1.6 ALTE PROGRAME RELEVANTE 

Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, Romania are o serie de angajamente ferme ce implica 
investitii considerabile in sectorul de apa si apa uzata, in decursul unor perioade de tranzitie relativ scurte. In 
conformitate cu Tratatul de Aderare, Romania a obtinut perioade de tranzitie pentru conformarea cu acquis-ul 
pentru colectarea, descarcarea si epurarea apelor uzate municipale – pana in 2015 pentru 263 aglomerari mai 
mari de 10.000 locuitori echivalenti (l.e.) si pana in 2018 pentru 2.346 de aglomerari intre 2.000 si 10.000 
locuitori echivalenti (l.e.). Perioade de tranzitie au fost obtinute, de asemenea, si pentru calitatea apei potabile 
pana in 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.  

Mai mult, in urma negocierilor de aderare, Romania a declarat intregul sau teritoriu drept zona sensibila, acest 
aspect presupunand obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa fie 
prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca urmare, costuri suplimentare sunt necesare 
pentru conformare in majoritatea aglomerarilor urbane cu peste 100.000 l.e., care au beneficiat de programele 
de pre-aderare pentru constructii/reabilitare de statii de epurare a apei, astfel incat sa se asigure tratarea 
avansata (eliminarea azotului si fosforului).  

Programul Operational Infrastructura Mare este documentul prin care s-a stabilit strategia de alocare a 
fondurilor europene pentru sectorul de mediu, in Romania, in perioada 2014-2020. Avand in vedere gradul 
ridicat de corelare si complementaritate a tipurilor de investitii in infrastructura, promovarea investitiilor care 
adreseaza nevoile in domeniul infrastructurii si resurselor au fost propuse spre finantare in cadrul unui singur 
program operational, avand ca obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si 
prevenirea riscurilor la standarde europene, in vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile, 
in conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor natural. Alocare financiara prin POIM a fost de cca. 
10,84 mld. euro din care 6,93 mld. euro Fond de Coeziune si 2,28 mld. euro Fond European de Dezvoltare 
Regionala, la care se adauga o cofinantare totala de cca. 1,63 mld. Euro. 

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in calitate de Autoritate de Management 
pentru POIM (AM POIM). Perioada de aplicare a programului este 2014-2020, dar obiectivele sale urmaresc 
nevoile de dezvoltare ale Romaniei si dupa anul 2020, prin realizarea de investitii ce pun bazele dezvoltarii 
durabile in infrastructura de mediu. 

POIM continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate in 
cadrul asistentei de pre-aderare, in particular Phare, ISPA si POS Mediu.  

Cel mai important obiectiv specific al POIM 2014-2020 este Imbunatatirea calitatii si a accesului la 
infrastructura de apa si apa uzata, prin extinderea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea 
zonelor rurale pana in decembrie 2023. 

Axa Prioritara 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor 
” este finantata din Fondul de Coeziune. Investitiile realizate in perioada de programare 2014-2020 vor 
fi continuate in perioada de programare 2021-2027, astfel incat sa fie realizate investitiile din sectorul de 
apa, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar. 

Investitii in sectorul de apa si apa uzata sunt planificate a fi finantate si din alte surse/programe, dupa 
cum urmeaza: 

 Programul Operational Dezvoltare Durabila – PODD 2021-2027 este elaborat in concordanta cu 
obiectivul Uniunii Europene de conservare, protectie si imbunatatire a calitatii mediului, in 
conformitate cu articolul 11 si cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE. Prin PODD sprijinul este 
directionat catre un numar limitat de sectoare care urmeaza sa serveasca la utilizarea in mod coerent 
a finantarii din partea Uniunii si la maximizarea valorii adaugate a sprijinului financiar. Astfel, prin 
PODD vor fi finantate nevoile de dezvoltare din urmatoarele sectoare: adaptarea la schimbarile 
climatice prin cresterea eficientei energetice si dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a 
solutiilor de stocare si a adecvantei sistemului energetic; infrastructura de apa si apa uzata; 
economia circulara; conservarea biodiversitatii; calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate; 
managementul riscurilor. Referitor la alimentarea cu apa, proiectele vor viza, in principal, asigurarea 
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calitatii apei si conectarea la sistemele de alimentare cu apa in contextul proiectelor integrate 
regionale de apa si apa uzata. O pondere importanta o vor avea masurile vizand reducerea 
pierderilor de apa, astfel cum a fost recomandat atat de Raportul 12/2017 al ECA „Implementing the 
Drinking Water Directive: water quality and access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, 
but investment needs remain substantial”, cat si de analizele efectuate la nivel national cu privire la 
masurile necesare pentru eficientizarea si asigurarea sustenabilitatii proiectelor. In plus se vor avea 
in vedere prevederile directivei care amendeaza Directiva privind calitatea apei destinate consumului 
uman legat in special de asigurarea accesului la apa.  In ceea ce priveste colectarea si epurarea 
apelor uzate urbane, finantarea va fi acordata pentru aglomerarile cu peste 2000 l.e. dand prioritate 
finalizariii investitiilor in aglomerarile peste 10.000 de locuitori echivalenti, astfel incat sa fie evitate 
penalitatile generate de infringement si sa nu fie afectat procesul de regionalizare care reprezinta 
pilonul principal de sustinere a procesului investitional in sector. Totodata, proiectele vor avea ca 
obiectiv si asigurarea facilitatilor de management al namolului rezultat de la statiile de epurare. 
Pentru sectorul de apa si apa uzata se va acorda prioritate proiectelor care vizeaza colectarea si 
epurarea apelor uzate, fara a fi afectat insa principiul abordarii integrate al investitiilor in sector. 

 Planul National de Relansare si Rezilienta, coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, cuprinde 
3 piloni de investitii; dintre acestea, primul pilon cuprinde: transport durabil (9,27 mld. Euro), 
schimbari climatice (6,5 mld. Euro), mediu (2,3 mld. Euro), energie si tranzitie verde (1,55 mld. Euro) 
si eficienta energetica si termica (1,8 mld. Euro);  

 Programul National pentru Dezvoltare Rurala, co-finantat de UE in perioada 2014-2020 si 
coordonat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), include investitii in 
infrastructura de apa in zonele rurale; 

 Fondul National de Mediu asigura co-finantarea unor investitii limitate in sectorul de apa; 

 “Programul de dezvoltare a infrastructurii din mediu rural” instituit prin Ordonanta nr. 7/2006 
care aloca sume importante pentru realizarea de proiecte de investitii in mediul rural unde se gasesc 
majoritatea aglomerarilor umane cu 2.000 – 10.000 l.e. 

 Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, Subprogramul " ”FOSE 
SEPTICE, MICROSTATII DE EPURARE SI SISTEME DE ALIMENTARE CU APA " prevede investitii 
in domeniu, in conformitate cu art 1. alin. 2, lit. p) – r) din OG 25/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

 PROGRAMUL NATIONAL DE REFORMA 2021 (PNR 2021) este un document complementar 
PNRR al Romaniei si propune interventii care vor favoriza tranzitia verde si transformarea digitala, 
precum si impulsionarea crearii de locuri de munca de calitate si cresterea economica sustenabila si 
incluziva; masurile aferente prioritatii privind mediul si schimbarile climatice – prevad sustinerea 
dezvoltarii durabile si imbunatatirea infrastructurii si calitatii mediului, protectia naturii si conservarea 
biodiversitatii prin dezvoltarea infrastructurii de mediu inclusiv infrastructura de apa si apa uzata; 

 Programul National de Investitii Anghel Saligny:  in aplicarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 95/2021, in cadrul programului se pot realiza obiective de investitii care constau in 
realizarea de alimentari cu apa si statii de tratare a apei, precum si sisteme de canalizare si statii de 
epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor pluviale. 

1.2 OBIECTIVUL GENERAL SI ABORDAREA PENTRU ACTUALIZAREA MASTER 
PLAN-ULUI 

Principalul scop al acestui Master Plan este de a furniza un program investitional pentru aria de operare a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA, ajutand la indeplinirea obligatiilor pe care Romania le are in cadrul Implementarii 
Directivei Consiliului 98/83/EEC referitoare la calitatea apei potabile si a Directivei Consiliului 91/271/EEC 
privind tratarea apei uzate. Programul este astfel structurat incat sa conduca la indeplinirea termenelor limita 
stabilite de Romania la negocierile cu Comisia Europeana pentru atingerea conformarii. 

Abordarea este bazata pe urmatoarele principii: 

 Principala cerere este ca Romania sa fie capabila sa-si indeplineasca obligatiile legale sub incidenta 
Tratatului de Aderare cu Uniunea Europeana. Investitiile propuse vor contribui la conformarea cu 
acest Tratat de Aderare, in concordanta cu Directivele mentionate mai sus. 

 Programele de investitii prioritare tintesc o selectie a nevoilor de investitii ce indeplinesc cele mai 
critice termene limita ce reies din aceste obligatii. Procesul de selectie a acordat prioritate acelor 
masuri ce au sanse de a fi implementate cu succes respectand termenele limita, cu scopul de a 
permite o cat mai eficienta si rapida absorbtie a fondurilor. 
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 Programul de investitii pe termen lung este astfel structurat incat sa indeplineasca toate obligatiile 
Romaniei asumate prin Tratatul de Aderare si in conformitate cu directivele cadru in domeniul 
infrastructurii de apa si apa uzata. 

Prioritizarea investitiilor tine cont de clusterele si aglomerarile definite in primele perioade de programare unde 
au fost finantate sisteme integrate de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv statii de epurare regionale au 
fost sau vor fi construite astfel incat sa aiba capacitatea de preluare a debitelor provenite din retelele localitatilor 
ce sunt incluse in clusterele initiale dar nu sunt finantate in proiectele „Extinderea si modernizarea infrastructurii 
de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” (finantare prin programul POS Mediu) si „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020” (finantare prin 
programul POIM). 

In ceea ce priveste aglomearile din sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara, s-a avut in vedere Raportul 
cu lista actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza 
metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul 
”Acordului de prestari de servicii de asistenta tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei pentru 
analizarea si abordarea provocarilor aparute in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor 
uzate urbane (DEAUU)”. 

1.3 STRUCTURA MASTER PLANULUI 

Structura acestui Master Plan corespunde stadiilor procesului de planificare: 

 Stabilirea contextului de planificare; 

 Evaluarea situatiei existente la nivelul aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, in 
domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, consecintele de mediu asociate si conditiile socio-
economice aferente; 

 Estimarea cererii viitoare de servicii de apa si apa uzata; 

 Stabilirea obiectivelor pentru planificarea investitiilor; 

 Formularea strategiei de dezvoltare pentru serviciile de apa si apa uzata aflate in aria de operare a 
SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, si derivand din aceasta, dezvoltarea unui program investitional pe 
termen lung; 

 Realizarea unei analize de macro-suportabilitate la nivelul ariei proiectului; 

 Dezvoltarea unui program de investitii prioritare fezabil, care sa ia in considerare, in primii 5 ani din 
perioada planificata, disponibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile; 

 Formularea unui plan de actiune pentru implementare programului. 

Se intentioneaza ca Master Plan-ului sa fie principalul document strategic al ADI APAZOR si SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA in acest sens, nivelul sau de detaliu este optimizat si corelat in raport cu acest deziderat, intr-o 
maniera clara si concisa. 

De asemenea, s-a avut  in vedere ca orice masura investitionala propusa in cadrul Master Plan-ului sa fie 
realizabila si durabila, bazandu-se pe o evaluare solida a aspectelor tehnice, de mediu si economico-
financiare. Totodata, solutiile tehnologice adecvate au fost  propuse astfel incat sa se tina seama si de cerintele 
operationale si de intretinere a sistemelor.  

Strategia pe termen mediu si lung va oferi posibilitatea autoritatilor locale de a putea previziona si esalona 
fondurile necesare in mod optimizat, astfel incat dezvoltarea sa se realizeze progresiv, respectand termenele 
de conformare. 

Capitolele incluse in in versiunea actualizata a Master Plan-ului si sunt insotite de anexe specifice fiecarui 
capitol dezvoltat. Trebuie mentionat faptul ca, actualizarea informatiilor privitoare la sistemele de alimentare 
cu apa si canalizare din cadrul Master Planu-ului au vizat exclusiv localitatile cuprinse in aria de operare a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA, si anume: muncipiul Orastie si comunele Beriu, Orastioara de Sus, Rapoltu 
Mare, Turdas si Martinesti. 

Partea I a Master Plan-ului include urmatoarele capitole: 

0. Rezumat 

1. Introducere (prezentare, cadrul proiectului, tinte si obiective generale) 

2. Analiza situatiei existente (caracteristici naturale, evaluari socio-economice si institutionale, resurse 
de apa, consumul curent de apa, poluarea surselor de apa, facilitati existente si performante actuale) 
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3. Prognoze (metodologii si ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze privind cererea de apa, 
debite de apa uzata si incarcari specifice) 

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

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

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

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

8. Analiza economica si financiara 

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

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

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

11.  Harti si anexe specifice capitolelor. 
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2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 

2.1   REZUMAT 

Capitolul 2 descrie în detaliu situaţia existentă din judeţul Hunedoara şi conţine 12 sub-capitole si anume: 

Sub-capitolul 2.2 “Aria proiectului”, prezintă localizarea fizico-geografică a judeţului Hunedoara şi continuă 

cu o scurtă descriere a principalelor caracteristici (demografia, geografia, economia şi organizarea administrativ 

– teritorială a judeţului);  

Sub-capitolul 2.3 “Caracteristici naturale” cuprinde o caracterizare generală a caracteristicilor naturale din 

zona de proiect (mediul înconjurător, climă, formele de relief şi topografia, geologia şi hidrogeologia, ecologia şi 

zonele sensibile); 

Sub-capitolul 2.4 “Infrastructura” cuprinde informaţii privind infrastructurile relevante existente la nivel de 

judeţ, altele decât cele de apă potabilă şi apă uzată; 

Sub-capitolul 2.5 “Analize si previziuni socio-economice” evaluează profilurile sociale şi economice din 

România şi din judeţul Hunedoara. Se continuă cu prezentarea condiţiilor socio-economice în principalele zone 

urbane ale judeţului Hunedoara; 

Sub-capitolul 2.6 “Evaluarea cadrului instituţional şi legal” oferă o analiză cuprinzătoare a cadrului 

instituţional şi legal din România şi raporturile României cu UE (legislaţie europeană din sectorul de apă şi apă 

uzată, legislaţie naţională relevantă din sectoarele mediu, apă şi apă uzată, armonizarea legislaţiei naţionale cu 

legislaţia UE, convenţii şi tratate internaţionale) ; De asemenea subcapitolul mai cuprinde o prezentare a 

operatorilor serviciilor de apă potabilă şi apă uzată, incluzând o prezentare a tarifelor curente de apă potabilă şi 

apă uzată; 

Sub-capitolul 2.7 “Resurse de apă” evaluează, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, sursele de apă de 

suprafaţă şi subterane disponibile în judeţul Hunedoara; 

Sub-capitolul 2.8 “Poluarea apei” cuprinde o descriere a celor mai importante surse de poluare din judeţ, 

precum şi o evaluare a impactului deversării apei uzate asupra apei de suprafaţă şi apei subterane. 

Managementul curent al nămolului este evaluat pentru fiecare staţie de epurare din judeţ; 

Sub-capitolul 2.9 “Consumul actual de apă” prezintă cuantificarea consumurilor actuale de apă pentru 

populaţie şi pentru instituţii publice şi agenţi economici, pe baza datelor furnizate de către operatorii publici şi de 

către autorităţile locale;  

Sub-capitolul 2.10 “Infrastructura existentă şi functionarea acesteia” reprezintă o descriere a infrastructurii 

de apă potabilă şi apă uzată în principalele zone urbane din judeţul Hunedoara. Pentru fiecare sistem de apă 

potabilă şi apă uzată verificat, a fost realizată o evaluare a stării şi eficienţei utilităţii respective; 

Sub-capitolul 2.11 “Caracterul adecvat al datelor “ prezintă modul de colectare a datelor necesare elaborării 

Master Planului; 

Sub-capitolul 2.12 prezintă “Concluzii“ ale Capitolului 2. 

2.2 ZONA PROIECTULUI 

Judetul Hunedoara este situat in zona central-vestica a Romaniei, facand parte din Regiunea de Dezvoltare 

Vest 5 si avand o suprafata de 7.063 km2. Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: - meridianul de 23° 

longitudine estica si paralela de 46° latitudine nordica, ce se intersecteaza la nivelul judetului. Distanta dintre 

extremitatea vestica si cea estica a retelei de puncte a judetului este de 90 km, in timp ce intre extremitatea 

nordica si cea sudica sunt 120 km, ceea ce  face ca judetul sa aiba o forma dreptunghiulara.  

Judetul Hunedoara se invecineaza cu judetele: Arad, Alba, Gorj, Caras-Severin si Timis. Amplasarea exacta a 

zonei de acoperire a proiectului este prezentata grafic in figura urmatoare (se va avea in vedere faptul ca Valea 

Jiului nu face parte din prezentul Master Plan). 
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Figura 2-1 Situarea geografica a judetului Hunedoara [Sursa imaginii: www.AJCPA.ro] 

In tabelele urmatoare este prezentata structura administrativ – teritoriala a municipiilor si oraselor din judetul 
Hunedoara. 

Tabel 2-1- Municipii din judetul Hunedoara. 

Municipii Localitati incluse Sate incluse 

Deva  Deva,  Santuhalm, Archia, Barcea Mica, Cristur 

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

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

Orastie  Orastie  

Tabel 2-2 - Orase din judetul Hunedoara. 

Orase Localitati incluse Sate incluse 

Calan  
Calan (Orasu vechi, 
orasul nou) 

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

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

Hateg  Hateg Nalatvad, Silvasu de Jos, Silvasu de Sus 

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

Populatia judetului a fost de 453.730 locuitori (la nivelul anului 2012, conform datelor furnizate de Directia 
Judeteana de Statistica - Hunedoara). Daca se exclude zona Vaii Jiului, populatia la nivelul zonei de acoperire a 
proiectului se ridica la aproximativ 296.574 locuitori, ceea ce reprezinta 65,4 % din populatia totala a judetului. 
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Din punct de vedere administrativ, zona de acoperire a proiectului include 4 municipii (Deva, Hunedoara, Brad si 
Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), precum si 55 comune cu 457 sate. Cele mai importante 
orase sunt Deva (capitala administrativa a judetului) si Hunedoara. 

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

Tabel 2-3 - Distributia populatiei pe municipii / orase / comune din judetul Hunedoara. 

Populatie [locuitori] 2002 2009 2010 2011 2012 

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

Total – mediu urban 342,419 356.654 354.074 350.667 346.384 

Total – mediu rural 143,293 184.209 107.376 107.265 107.346 

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

Prognoza populatiei judetului Hunedoara pentru perioada 2020-2060 este prezentata in Anexa 2.2. 

2.3 CADRUL GEOGRAFIC  

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, la contactul dintre Carpaţii Meridionali şi Carpaţii 

Occidentali, într-o zonă cu masive montane, despărţite de depresiuni şi culoare intramontane. Teritoriul judetului 

este străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la sud de localitatea Zam) şi de meridianul de 23° 

longitudine estică (la vest de oraşul Simeria), fiind traversat de la est la vest de râul Mureş. În latitudine judeţul 

se dezvoltă pe 1°10’ între 45°11’11” (la vest de Vârful Prisloapele, în Munţii Vâlcan) şi 46°21’11” latitudine 

nordică (Vârful La Cruce - 1.466 m, în Muntele Găina), iar în longitudine pe 1°15’56” între 22°20’14” longitudine 

estică (la vest de localitatea Pojoga, în Culoarul Mureşului) şi 23°36’10” longitudine estică (la vest de Vârful 

Cibanu - 1.911 m, în Munţii Parâng). 

Judetul Hunedoara se învecinează cu judeţele Timiş (în vest), Arad (în nord-vest), Alba (în nord şi est), Vâlcea 

(în sud-est), Gorj (în sud) şi Caraş-Severin (în sud-vest). Lungimea totală a distanţei pe limitele administrative, 

cu judeţele învecinate, este 529,53 km din care 184,67 km cu judeţul Alba, 94,22 km cu judeţul Gorj, 91,21 km 

cu judeţul Arad, 78,63 km cu judeţul Caraş-Severin, 63,83 km cu judeţul Timiş şi 16,97 km cu judeţul Vâlcea, 

judeţul Hunedoara fiind inclus în Regiunea de Dezvoltate Vest alături de judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin. 

Judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 7.062,67 km2 (706.267 ha), ceea ce reprezintă 3% din teritoriul ţării, 

ocupând locul 9 ca mărime între judeţele ţării. Este al treilea judeţ ca întindere din Transilvania după judeţele 

Arad (7.754 km2) şi Bihor (7.544 km2). Faţă de judeţele învecinate, are o suprafaţă mijlocie deţinând locul 4. Are 

o întindere mai redusă decât judeţele Timiş (8.697 km2), Caraş-Severin (8.514 km2) şi Arad (7.754 km2), şi mai 

mare decât a judeţelor Alba (6.242 km2), Vâlcea (5.765 km2) şi Gorj (5.602 km2).  

Principalele căi rutiere din cadrul judeţului sunt DN 7 (E 68) în lungul Văii Mureşului, care asigură legăturile est-

vest, DN 66 care realizează legătura spre sudul ţării prin Defileul Jiului, DN 68 A care se desprinde din DN 7 

spre sud-vest, în localitatea Săcămaş, asigurând traficul spre Lugoj – Timişoara şi DN76 care facilitează traficul 

spre Oradea, pornind din localitatea Şoimuş. 

Judeţul Hunedoara este tranzitat de magistralele feroviare 200: Braşov – Sibiu – Simeria – Deva –Arad – Curtici 

(componentă a coridorului european IV: Dresda – Budapesta – Curtici – Bucureşti –Constanţa) şi 202: Simeria – 

Petroşani – Filiaşi (care asigură legătura între Transilvania şi Oltenia) şi de căile ferate neelectrificate 212 Ilia – 

Lugoj şi 317 Brad – Arad. 

Teritoriul judeţului Hunedoara se compune din unităţi montane (68%) cărora le sunt intercalate întinse spaţii 

depresionare (32%) cu caracter colinar în lungul râurilor Mureş, Strei, Jiul de Est, Jiul de Vest şi Crişul Alb. 

Masivele situate la sud de Mureş aparţin Carpaţilor Meridionali, cu excepţia Munţilor Poiana Ruscă care sunt 

incluşi în Carpaţii Banatului. Altitudinile maxime se găsesc în Vârful Mândra 2.519 m (Munţii Parâng) şi Vârful 

Peleaga 2.509 m (Munţii Retezat), iar cele minime în Lunca Mureşului, în zona localităţii Zam (170 m).  

Pe teritoriul judeţului zona deluroasă are o dezvoltare mai redusă, cuprinzând Dealurile Lăpugiului şi Dealurile 

Hunedoarei, care apar ca nişte prispe ale Munţilor Poiana Ruscă.  
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In figura urmatoare este prezentata harta unitatilor de relief. 

 

Figura 2-2 - Harta unitatilor de relief. 

2.3.1. Starea mediului 

[Sursa informatiilor: Raportul privind starea mediului in judetul Hunedoara in anul 2020] 

Situat între 46”16’ latitudine N (la Bulzeşti) şi 45”19’ longitudine E (în Munţii Parâng), judeţul Hunedoara face 

legătura între judeţele bănăţene - din vest (Caraş-Severin, Timiş, Arad) şi cele transilvănene - din centrul ţării 

(Alba, Sibiu), precum şi cu judeţele sudice Gorj şi Vâlcea.  

Judetul Hunedoara este străbătut transversal de râul Mureş şi afluenţii săi din zona mediană - Strei şi Cerna, 

având la sud bazinul superior al râului Jiu, iar la nord bazinul superior al Crişului Alb. Limitele administrative 

urmăresc, în linii generale, cumpăna apelor. Teritoriul judeţului are o alcătuire geologică complexă, care 

cuprinde mai multe unităţi structurale majore, majoritatea formaţiunilor geologice aparţinând Carpaţilor 

Meridionali: autohtonul Danubian, cu formaţiuni cristaline epimetamorfice şi granitoide, conglomerate, gresii şi 

marne; pânza Getică - alcătuită din roci metamorfice (în  Munţii Şureanu şi Godeanu cât şi partea sudică a 

masivului Poiana Ruscă) şi sedimentare (gresii, conglomerate violacee, argile, calcare, marne - în Munţii 

Şureanu şi bazinul Petroşani). 

În partea de nord a judeţului sunt prinse terminaţiile sudice ale Munţilor Apuseni (Munţii Metaliferi şi Munţii 

Trascău) care au în fundament roci bazice peste care se dispun calcarele neojurasice şi, discordant, pachete de 

gresii calcaroase albicioase. În zona Geoagiu - Bozeş se află un complex detritic flişoid („stratele de Bozeş”); în 

partea sudică a Munţilor Metaliferi sunt prezente erupţiile ofiolitice mezozoice, care ţin de magmatismul iniţial, 

fiind reprezentate prin bazalte şi sill-uri de dolerite şi gabrouri.  

2.3.1.1. Aer 

Calitatea aerului 

Surse de poluare 

Sursele naturale de poluare sunt reprezentate de eroziunea eoliană, incendii reziduuri de natură vegetală şi 

animală şi fenomene vulcanice. 

Sursele artificiale de poluare sunt reprezentate de centralele termoelectrice, industriile siderurgică, metalurgică, 

chimică, întreprinderile de materiale de construcţii şi transporturile.  
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Potenţialele surse de poluare ale aerului din judeţul Hunedoara sunt unităţile de producere a energiei electrice şi 

termice, unităţile siderurgice, unităţile de producere a materialelor de construcţie, transporturile, etc. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara a întocmit Inventarul local de emisii de poluanţi atmosferici pentru 

anul 2013, emisii provenite din următoarele activităţi/surse: arderi în energie şi industrii de transformare, 

instalaţii de ardere neindustriale, arderi în industria de prelucrare, procese de producţie, extracţia şi distribuirea 

combustibililor fosili şi a altor produse, tratarea şi depozitarea deşeurilor, agricultură. Poluanţii de referinţă 

rezultaţi din aceste activităţi sunt: dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, metan, 

monoxid de carbon, dioxidul de carbon, amoniac, protoxidul de azot, pulberi, metale grele şi poluanţi organici 

persistenţi. 

 Inventarul de emisii de poluanţi atmosferici aferent anului 2013 a fost  întocmit în coformitate cu Ordinul nr. 

3299/2012, pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în 

atmpsferă în cadrul aplicaţiei online „SIM/PA F2 inventare locale de emisii”, utilizând metodologia CORINAIR, 

conform ghidului pentru elaborarea inventarului de emisii (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory 

Guidebook – 2009) şi metologia US EPA/AP-42. Menţionăm faptul că, la nivelul anului 2013, emisiile preliminare 

din traficul rutier au fost calculate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului utilizând aplicaţia 

COPERT 4 pe baza datelor  furnizate de R.A.R. privind parcul auto judeţean. 

Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Hunedoara se prezintă în figura de mai jos: 

 

Figura 2-3 - Amplasarea staţiilor de monitorizare. 

Sinteza datelor provenite de la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din anul 2020 este prezentată 

în tabelul următor: 

HD2 
HD1 

HD3 
HD4 

HD5 
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Tabel 2-4 - Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Hunedoara, la nivelul anului 2020. 

Staţie Poluant 

Media 
aritmetica pe 

intreaga 
perioada 

Unitate 
masura 

Tip depasire 

 

Nr. 
depa-

siri 

Captura de date 
(%) (validate, pe 

anul 2012) 

HD – 1 

Deva, 

Fond urban 

SO2 14.07 µg/mc   95.15 

NO2 23.25 µg/mc   95.82 

CO 0,21 mg/mc   95.89 

O3 35.26 µg/mc   95.06 

Benzen 2.56 µg/mc   76.02 

PM10 automat 18.23 µg/mc PM10 zilnic 12 94.08 

PM10 gravimetric 20.36 µg/mc PM10 zilnic 8 92.90 

Pb 0,017 µg/mc   75.68 

Cd 0,277 ng/mc   75.68 

Ni 2.919 ng/mc   75.68 

HD - 2 

Deva, 
Calea 

Zarandului 

Fond 
industrial 

SO2 13.41 µg/mc   95.35 

NO2 17.25 µg/mc   93.25 

CO 0,16 mg/mc   68.61 

O3 31.44    93.90 

PM10 automat 17.39 µg/mc PM10 zilnic 6 92.69 

PM10 gravimetric 24.28 µg/mc PM10 zilnic 9 93.44 

Pb 0,021 µg/mc   76.23 

Cd 0,367 ng/mc   76.23 

Ni 3.787 ng/mc   76.23 

HD - 3 

Călan, str. 

Furnalistu-
lui 

Fond 
industrial 

SO2 12.66 µg/mc   89.56 

NO2 15.12 µg/mc   62.41 

CO 0.16 mg/mc   94.24 

O3 31.44 µg/mc Valoare tinta 7 89.08 

PM10 automat 17.39 µg/mc Limita zilnica 15 78.50 

PM10 gravimetric 24.26 µg/mc Limita zilnica 13 72.40 

Pb 0.021 µg/mc   63.66 

Cd 0.367 ng/mc   63.66 

Ni 3.787 ng/mc   63.66 

HD - 4 

Călan, str. 

Furnalistu-
lui 

Fond 
industrial 

SO2 11.47 µg/mc   94.31 

NO2 23.65 µg/mc   55.95 

CO 0,2 mg/mc   94.65 

O3 28.16 µg/mc O3 mediat la 
8 h 

 89.38 

PM10 automat 10.94 µg/mc PM10 zilnic  98.27 

PM10 gravimetric 14,52 µg/mc PM10 zilnic  96.45 

Pb 0,013 µg/mc   80,60 

Cd 0,233 ng/mc   80.60 
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Staţie Poluant 

Media 
aritmetica pe 

intreaga 
perioada 

Unitate 
masura 

Tip depasire 

 

Nr. 
depa-

siri 

Captura de date 
(%) (validate, pe 

anul 2012) 

Ni 2.404 ng/mc   80.60 

HD - 5 

Vulcan, str. 
Mihai 

Viteazu, 
Fond 

industrial 

SO2 11.36 µg/mc SO2 orar 

SO2zilnic 

18 

3 

82,8 

NO2 19.71 µg/mc   0 

CO 0,76 mg/mc   95,9 

PM10 automat 24.73 µg/mc PM10 zilnic 30 93,1 

PM10 gravimetric 22.9 µg/mc PM10 zilnic 19 92,9 

Pb 0,019 µg/mc   92,9 

Cd 0,332 ng/mc   92,9 

Ni 3.506 ng/mc   92,9 

Valorile măsurate de staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului sunt comparate cu limitele pentru 

protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător: 

Tabel 2-5 - Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Poluant Criteriu Perioadă de mediere 
Valoare 

 

Unitate 
de 

măsură 

Numărul de 
depăşiri anuale 
permis (dacă 

există) 

Dioxid de sulf, 
SO2 

 

Valoare limită o oră 350 µg/m3 24 

Valoare limită 24h 125 µg/m3 3 

Prag de alertă 3 ore consecutiv 500 µg/m3 Nu e cazul 

Particule în 
suspensie, PM10 

Valoare limită o zi 50 µg/m3 35 

Valoare limită an calendaristic 40 µg/m3 Nu e cazul 

Dioxid de azot, 
NO2 

Valoare limită o oră  200 µg/m3 18 

Valoare limită an calendaristic 40 µg/m3 Nu e cazul 

Prag de alertă 3 ore consecutiv 400 µg/m3 Nu e cazul 

Benzen Valoare limită an calendaristic 5 µg/m3 Nu e cazul 

Monoxid de 
Carbon, CO 

Valoare limită 
Valoare maximă zilnică 

a mediilor pe 8 h 
10 µg/m3 Nu e cazul 

Ozon, O3 

Valoare ţintă 
Valoare maximă zilnică 

a mediilor pe 8 h 
120 µg/m3 

25 de zile pe an 
calendaristic, mediat 

pe 3 ani 

Pragul de informare o oră 180 µg/m3 - 

Pragul de alertă o oră 240 µg/m3 Nu e cazul 

Plumb, Pb Valoare limită An calendaristic 0,5 µg/m3 Nu e cazul 

Arsen, As Valoare ţintă An calendaristic 6 µg/m3 Nu e cazul 

Cadmiu, Cd Valoare ţintă An calendaristic 5 µg/m3 Nu e cazul 

Nichel, Ni Valoare ţintă An calendaristic 20 µg/m3 Nu e cazul 

Poluarea aerului - efecte locale 

În baza Legii nr.104/2011 privind  calitatea aerului înconjurător cu modificarile si completarile ulterioare, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Hunedoara are responsabilitatea elaborării planurilor de acţiune pe termen scurt 
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împreună cu titularul de activitate şi cu autorităţile implicate şi responsabilitatea monitorizării aplicării acestora 
împreună cu Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu. Planurile de acţiune pe termen 
scurt pot conţine, de la caz la caz, conform Legii 104/2011, măsuri eficente de control şi, unde este necesar, de 
suspendare a activităţilor care contribuie la riscul depăşirii valorilor limită, a valorilor ţintă ori a pragurilor de 
alertă corespunzătoare poluanţilor monitorizaţi.  

Pe parcursul anului 2020, în judeţul Hunedoara nu au fost elaborate planuri de acţiune pe termen scurt 
deoarece nu a existat riscul de depăşire a pragurilor de alertă, adică nu au fost situaţii în care concentraţiile 
măsurate pentru trei ore consecutiv să fie egale sau mai mari decât 90% din valoarea pragurilor de alertă 
corespunzătoare următorilor poluanţi: dioxid de sulf, dioxid de azot şi ozon. 

În anul 2020, valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM10) în aerul înconjurător 
obţinute la staţiile automate prin metoda gravimetrică nu au depăşit mai mult de 35 ori valoarea limită zilnică (50 
μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011. Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM10 depăşiri ale valorii limită 
zilnice (tabelul nr.  2.2.3.1.), după cum urmează: 

 8 depăşiri la staţia HD-1 din Deva, str. Carpaţi, f.n.; 

 9 depăşiri  la staţia HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n; 

 13 depsairi la statia HD-3 din Hunedoara, str. Parcul Industrial, DJ687, nr. 2; 

 2 depasiri la statia HD-4 din Calan, str. Furnalistul, f.n.; 

 19 depăşire  la staţia HD-5 din Vulcan, str. Mihai Viteazu, f.n. 

Se mentioneaza ca, în ultimii 5 ani, nu a fost depăşită valoarea limită zilnică pentru PM10 mai mult de 35 de 

ori/an la niciuna dintre staţiile automate de monitorizare, prin urmare în judeţul Hunedoara nu există o expunere 

a populaţiei în acest sens. Valoarea limită anuală (40 μg/mc) la indicatorul PM10, prevăzută în Legea nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu a fost depăşită la nici una dintre staţiile de monitorizare. 

Valorile medii orare obţinute la indicatorul dioxid de azot (NO2), în anul 2020, arată două depăşiri ale valorii 

limită orare prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv de 200 μg/mc (a nu 

se depăşi mai mult de 18 ori într-un an calendaristic), la staţia automată de monitorizare a calității aerului HD-4 

din Călan. 

În anul 2020, la indicatorul ozon s-au înregistrat 7 depășiri ale valorii țintă pentru sănătatea umană (120 

microg/m3, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore), conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

la stația HD-3 (Hunedoara, str. Parcul Industrial, DJ 687, nr. 2. 

Presiuni asupra stării de calitate a aerului din judeţul Hunedoara 

Activităţile industriale cu impact semnificativ asupra stării de calitate a aerului sunt specifice unor ramuri 
economice cu tradiţie în judeţul Hunedoara: minerit, siderurgie şi producere de energie. 

Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător 

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce semnificativ prin punerea în 
practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:  

 folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, hidro, geotermală, 
biomasă);  

 înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol);  

 utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri reduse, randamente 
mari);  

 realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, reţinerea pulberilor 
fine, eliberare de oxigen în atmosferă).Pe baza datelor privind calitatea aerului, a inventarelor locale de 
emisii, au fost stabilite modalitățile de gestionare a calităţii aerului prin identificarea la scară locală a 
arealelor de interes unde trebuie iniţiate planuri de calitate a aerului, planuri de menţinere a calităţii 
aerului; planuri de acţiune pe termen scurt. 
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2.3.1.2. Apa 

Ape de suprafata 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a 

judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de bazinul 

Jiului. Bazinul hidrografic al Mureşului ocupă partea centrală a judeţului şi, împreună cu principalii săi afluenţi 

(Cerna, Strei, şi Râu Mare) contribuie substanţial la menţinerea rezervelor de apă ale aglomerărilor umane. 

Gestionarea unitară a râului Mureş este realizată prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş.  

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în 

sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 

1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un debit cuprins 

între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km), 

Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie 

(51 km), Sibişel (28 km), Zlata (18 km), Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 

km), Certej (18 km), Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 

591 km. 

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul de Vest şi Jiul de Est. 

Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, caracterizat prin ape mari de primăvară de lungă 

durată. După ce străbate pe o lungime de 51 km pe direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din 

versantul sudic al Retezatului Mic şi din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care 

izvorăşte din versantul sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m.  

Jiul de Est culege apele din munţii Şurianu, versantul nordic şi vestic al masivului Parâng, străbătând estul 

depresiunii Petroşani. 

Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic Mureş la nivelul 

judeţului Hunedoara au fost monitorizate 22 corpuri de apă având o lungime totală de 685,03 km, dintre care:  

 14 corpuri de apă naturale în lungime totală de 507,33 km;  

 8 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime totală de 177,70 
km;  

 Niciun corp de apă artificial.  

Principalele lacuri de acumulare din judetul Hunedoara sunt: 

 Acumularea Gura Apelor pe Raul Mare; 

 Acumularea Hateg pe  Raul Mare; 

 Acumularea Cincis pe Cerna River; 

 Acumularea Subcetate pe Strei river; 

 Acumularea Valea de Pesti pe paraul Valea de Pesti. 

Lacurile de acumulare au rol de producere energie electrica, alimentare cu apa dar si de atenuare viituri. Dintrea 

lacurile naturale reprezentativ este Lacul Bucura din Muntii Retezat.   

Calitatea apelor de suprafata  

În anul 2020, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare (a se vedea Legea 122 / 2020), folosind şi testând în acelaşi timp 

metodologiile privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă, elaborate conform 

cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE, pe baza elementelor biologice, chimice şi hidromorfologice 

elaborate de INCDPM Bucureşti.  
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Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, 

raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu ţintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp 

de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, 

sector de râu, sector de canal.  

Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de 

suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de suprafaţă, 

evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi 

proastă cu codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).  

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin integrarea 

elementelor de calitate (biologice, fizico chimice-suport, poluanţi specifici). Starea ecologică/potenţialul ecologic 

final ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv cea mai defavorabilă situaţie.   

În judeţul Hunedoara în anul 2020 au fost monitorizate 5 corpuri de apă naturale, pe o lungime totală de 

178,945 km. 

 Bazinul hidrografic Crişuri 

Din lungimea totală a corpurilor de apă monitorizate în 2020, în judeţul Hunedoara, aferentă BH Crişuri, de 

178,945 km, întreaga lungime se încadrează în stare ecologică bună.  

 Bazinul hidrografic Mureş 

Conform informaţiilor puse la dispozitie de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic Mureş, 

la nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o lungime totală de 1932,26 km, dintre 

care: 

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

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

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

În anul 2020 în bazinul hidrografic Mureş au fost monitorizate 33 de secţiuni pentru apa de suprafaţă destinată 

preparării apei potabile.  

Conform HG 100/2002, din numărul total de 36 de secţiuni monitorizate:  

 28 secţiuni s-au încadrat în categoria A2 (84.85 %),  

 5 s-au încadrat în categoria A3 (15.15 %).  

Principalii indicatori la care s-au înregistrat depăşiri sunt: metale grele, amoniu, azotaţi, suspensii, CBO5;  

Referitor la aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE, din punct de vedere al utilizarii 

surselor de apa, se pot rpeciza urmatoarele: 

 pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIE (SZAAO) 

Sursa de apa 
Debit (m.c./zi) 

Maxim** Mediu Minim* 

Paraul Sibisel – sursa 
principala 

19000,00 15650,90 1582,00 

Paraul Rausor – sursa 
secundara 

6912,00 2805,40 760,60 

*debitul captat in periaoda de restrictie, treapta 3 

**debitul de dimensionare a surselor  
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Functionarea SZAAO este de 365 zile/an. 

 pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Orastioara de Sus (SZAAOS) 

Sursa de apa 
Debit (m.c./zi) 

Maxim** Mediu Minim* 

Paraul Valea Rea 717,00 147,00 55,00 

*debitul captat in periaoda de restrictie, treapta 3 

**debitul de dimensionare a surselor  

Functionarea SZAAOS este de 365 zile/an. 

 pentru sistemul local de alimentare cu apa Boiu (SLAAB) 

Sursa de apa 
Debit (m.c./zi) 

Maxim** Mediu Minim* 

Izvorul Boiu 950,00 166,00 65,00 

*debitul captat in periaoda de restrictie, treapta 3 

**debitul de dimensionare a surselor  

Functionarea SZAAOS este de 365 zile/an. 

Nota: In ultima perioada, pe fondul impactului schimabrilor climatice, debitele de apa captate din izvorul Boiu s-

au redus semnificativ si nu mai pot asigura alimentarea cu apa a intregii comune Rapoltul Mare, ci doar a satului 

Boiu. Cerinta de apa pentru celelalte localitati ale UAT Rapoltu Mare este asigurata din SZAAO. 

 

Figura 2-4 - Surse majore de poluare in BH Mures. 
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Apele subterane 

Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărirea apelor a fost impusă de 

necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată cu cele de suprafaţă precum şi de 

adoptarea unei politici de alocare preferenţială.  

În baza acestor condiţii, I.N.H.G.A. Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat pe teritoriul 

judeţului Hunedoara, aflat în administraţia ABA Jiu, un singur corp de ape subterane şi anume corpul de ape 

subterane din zona montană Câmpu lui Neag-Petrila, cod ROJI01. 

Corpul de ape subterane Câmpu lui Neag-Petrila este de tip fisural, de vârsta burdigaliană, dezvoltat în bazinul 

superior al Jiului. Acest corp de apă subterană are o suprafaţă de 151 kmp. 

Calitatea apelor subterane  

Pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane, în anul 2020 s-au realizat analize chimice la un izvor (Izvor 

Sipot Câmpu lui Neag) şi un dren. Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: azotaţi (NO3
-), cloruri 

(Cl-), sulfaţi (SO4
2-) şi pesticide.  

În urma comparării rezultatelor obţinute la indicatori analizaţi cu valorile prag/standardele de calitate specifice 

corpului nu s-a înregistrat nici o depăşire a acestora din urmă, corpul de apă ROJI01 aflându-se în stare chimică 

bună. 

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Crişuri a fost monitorizat, în anul 2020, forajul Baia de Criş 

F1, cu frecvenţa de două recoltări pe an. S-au analizat  indicatorii: temperatura, pH, oxigen dizolvat, NH4, NO2, 

NO3, PO4, reziduu fix, conductivitate, cloruri, sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bicarbonaţi,  duritate 

totală,, Fe dizolvat (Fe2+ + Fe3+), Mn dizolvat (Mn2+ + Mn7+), Cd dizolvat, Cu dizolvat,  Zn dizolvat, Al dizolvat, 

Cobalt dizolvat care au determinat starea corpului de apă subterană. Au fost înregistrate depăşiri faţă de Ordinul 

139/2009, la indicatorul cloruri (303,1 mg/l).   

Apa potabila 

În judeţul Hunedoara, aferent bh Crişuri, în anul 2020 au fost monitorizate  corpurile de apă - Crişul Alb --> av. 

Ac. Mihăileni - cnf. Ţebea prin secţiunea  Crişcior şi  V. Znil --> izvor - vărs. în Baldovin – prin secţiunea Baia de 

Criş şi după  programul P (potabilizare), conform HG 100/2002, respectiv NTPA 013/2002 – “Norme de calitate 

pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare”, modificată cu HG 567/2006. 

In cele ce urmeaza vor fi preZentate datele sintetice referitoare la sursele de apa captate pentru aria de operare 

a SC ACTIITATEA GOSCOM SA. Astfel, din cele 3 surse aflate in aria de operare,sunt autorizate pentru 

preluare urmatoarele volume de apa: Detalii sunt prezentate in cap. 2.10. Analiza Situtaiei Existente. 

Pentru profilaxia îmbolnăvirilor cu transmitere hidrică, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a 

monitorizat toate staţiile de tratare ale apei potabile.  

Numărul total de probe recoltate (chimic, bacteriologic) de către personalul de specialitate al Serviciului de 

Evaluare a Factorilor de Risc Deva (la ieşirea din staţiile de tratare şi din reţelele de distribuţie) sunt prezentate 

în tabelele următoare: 

Referitor la calitatea apei potabile produsă şi furnizată de SC Activitatea Goscom Orăştie, în anul 2020 au 

existat cateva neconformitati cu privire la indicatorii de calitate, atât cei chimici, cât şi cei bacteriologici s-au 

încadrat în limitele prevăzute de Legea nr. 458/2002 (cu modificările şi completările ulterioare). Aceşti indicatori 

de calitate au fost monitorizaţi în conformitate cu HG 974/2004 modificată şi completată de HG 342/2013 prin 

Programul de de audit şi de control în cadrul Laboratoarelor Direcţiei de Sănătate Publică Deva, a Laboratorului 

de analize chimice INSP-Timişoara, Centru Regional de Sănătate Publică Timişoara şi a Laboratorului propriu. 

În anul 2020 nu s-au constatat contaminări microbiologice care să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane. 
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2.3.1.3. Calitatea solului 

Formarea şi repartiţia solurilor au fost influenţate de configuraţia orografică a judeţului Hunedoara, remarcându-

se şi o etajare pe verticală a acestora. 

Zonele montane (cu altitudini de peste 1700 m) deţin soluri scheletice, în timp ce solurile brune tipice, podzolite, 

solurile montane acide şi podzolurile, sunt tipice zonelor ocupate de munţii cuprinşi între 1000-1700 m altitudine, 

în special cei din sudul judeţului. O caracteristică a munţilor din nordul şi vestul judeţului o reprezintă asocierea 

dintre solurile anterior menţionate cu rendzinele şi terra rossa formate pe calcare. Dealurilor înalte le corespund 

solurilor brune şi brun-roşcate de pădure, slab sau puternic podzolite sau podzolite secundar, pe terasele şi 

dealurile piemontane din depresiuni, fiind frecvente asocierile de cernoziomuri, soluri brune de terasă, solurile 

brune, brun-roşcate de pădure. De-a lungul văilor râurilor, cu lunci extinse (Mureş, Strei, Crişul Alb, Cerna 

inferioară) există soluri aluviale, gleice, cernoziomuri levigate. 

Repartiţia pe clase de folosinţe  

Din datele pe care le deținem de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara reiese faptul că, în urma 
cadastrării, judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 707.291 hectare, din care 273.139 hectare teren agricol, 
374.332 hectare suprafaţă fond forestier, 5.906 hectare ape curgătoare şi stătătoare (inclusiv bălţi) şi 53.914 
hectare reprezentând alte suprafeţe (aici fiind inclusă şi suprafaţa locuită). 

Tabel 2-6 - Repartiţia pe categorii de folosinţe a solurilor judeţului Hunedoara.  

Nr. 

crt. 

Categoria 

de 

folosinţă 

Suprafaţa (ha) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Arabil 79232 79266 77023 78033 77946 

2 Pasuni naturale 117754 116734 118399 111451 111451 

3 Fanete 83434 82913 83354 82121 82376 

4 Vii 9 16 16 16 19 

5 Livezi 1313 1372 1372 1372 1383 

6 Total Agricol 281742 279301 280164 272993 273139 

Clase de calitate ale solurilor- calitatea solurilor 

Încadrarea solurilor pe clase de calitate se prezintă conform tabelelor de jos, conform studiilor pedologice 

executate pe terenurile agricole de către Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara. 

Tabel 2-7 - Repartiţia terenurilor pe clase de calitate în judeţul Hunedoara. 

Folosintă 

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

ha 
% din 
total  

ha 
% 

din 
total  

ha 
% din 
total  

ha 
% din 
total  

ha 
% din 
total  

272.993 - - 8753 3,21 49491 18.13 116967 42.85 97782 35.81 

Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor  

Agricultura, prin particularităţile sale, reprezintă una dintre activităţile economice cu influenţă directă asupra 

mediului. Aceste influenţe sunt determinate în principal de fragmentarea proprietăţii agricole, de dotarea cu 

utilaje agricole şi lipsa fondurilor necesare pentru asigurarea unei fertilizări raţionale, bazate pe studii 

agrochimice a solurilor. 

Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot si fosfor a provocat poluarea chimică a solului şi a apei. 

Consumul de îngrăşăminte chimice reprezintă intensitatea utilizării fertilizanţilor chimici asupra suprafeţei 

agricole şi se calculează ca un raport între consumul de îngrăşăminte chimice (azotoase, fosfatice şi potasice) şi 

suprafaţa totală agricolă. 
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În tabelele urmatoare sunt prezentate informatii privitoare la consumul de îngrăşăminte chimice în judeţul 

Hunedoara în anul 2012 si evoluţia consumului de îngrăşăminte în perioada 2008-2012. 

Tabel 2-8 - Situaţia utilizării îngrăşămintelor în anul 2013 în judeţul Hunedoara. 

 

An 

Îngrăşăminte chimice folosite 

(tone substanţă activă) 

N+P2O5+K2O 

(kg/ha) 

N P2O5 K2O Total Arabil Agricol 

2020 1678 795 403 2876 88.14 88.14 

Tabel 2-9 - Evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice, kg/ha. 

Consum îngrăşăminte 2016 2017 2018 2019 2020 

jud. Hunedoara 76 66.57 1232 43.93 43.93 

Utilizarea în exces a pesticidelor poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător, deci implicit şi 

asupra sănătăţii oamenilor. Odată cu aderarea României la UE, o serie de substanţe active considerate foarte 

dăunătoare pentru sănătate au fost interzise pentru a fi utilizate în agricultură. 

În prezent, se încurajează foarte mult produsele bio, dar procesul de conversie a pământurilor exploatate în mod 

convenţional în lumea biologică se face destul de lent.  În acest context, mulţi agricultori care lucrează în 

domeniu recomandă o reformă progresivă.  În ultimii 10 ani au fost făcute progrese enorme, prin interzicerea 

utilizării în agricultură a unor substanţe active periculoase pentru sănătatea omului. 

Aplicarea managementului integrat al pesticidelor, utilizarea substanţelor alternative şi gestionarea riscurilor vor 

favoriza producerea unor alimente agricole corespunzatoare, care să ţină seama de mediul înconjur[tor şi 

siguranţa sănătaţii publice, reducând astfel dependenţa de produsele fitosanitare. 

Conform datelor furnizate de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara - Deva,  în tabelele 

următoare este prezentată suprafaţa terenurilor afectată de diferite procese. 

Tabel 2-10 - Situaţia  suprafeţelor afectate de diferite procese (ha). 

Inundaţii Stagno -gleizare Gleizare 
Eroziunea de 

suprafaţă 
Eroziunea de 

adâncime 

ha ha ha ha ha 

14184 78827 33833 87060 8687 

Tabel 2-11 - Inventarul terenurilor afectate de eroziune de  suprafaţă, colmatate şi decopertate 

Eroziunea  de  suprafaţă 
Terenuri 

colmatate 
Terenuri 

decopertate 

Terenuri 
deranjate 
antropic Moderată Puternică 

Foarte 
puternică 

Excesivă 

ha ha ha ha ha ha ha 

60764 23416 646 2234 653 4,5 51 

Tabel 2-12- Inventarul terenurilor afectate de eroziunea de adâncime  

Suprafaţa totală afectată de eroziunea de adâncime 
Din care: 

Şiroiri rigole Ogaşe Torenţi şi ravene 

ha ha ha ha 

8687 1616 3245 3826 
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Tabel 2-13 - Inventarul terenurilor afectate de inundaţii. 

Suprafaţa totală afectată 
de inundaţii 

Din care: 

Inundabil mai rar decât o 
dată la 5 ani 

Inundabil la 2-5 
ani 

Inundabil o dată pe an şi 
mai des 

ha ha ha ha 

14184 12921 105 1158 

Tabel 2-14 - Inventarul terenurilor afectate de excesul de umiditate din precipitaţii şi scurgeri laterale 
(stagnogleizare) 

 

Total suprafaţă afectată 

Din care cu intensitate de manifestare 

Foarte slabă Slabă Moderată Puternică Foarte puternică Excesivă 

ha ha ha ha ha ha 

75207 24916 26871 12806 6404 4022 188 

Tabel 2-15 - Inventarul terenurilor afectate de excesul de umiditate din pânza freatică şi din izvoare de coastă 
(gleizare). 

Total suprafaţă 
afectată 

Din care cu intensitate de manifestare 

Foarte slabă Slabă Moderată Puternică Foarte puternică Excesivă 
Mlaştini 
şi bălţi 

ha ha ha ha ha ha ha ha 

33833 6644 8702 6156 6247 3271 2268 545 

În judeţul Hunedoara, suprafaţa totală afectată de activităţile din sectorul industrial este de peste 10.000 ha. 
Aceste ramuri generează deşeuri care necesită depozitare definitivă. De asemenea, depozitarea deşeurilor 
municipale se realizează în continuare pe amplasamente care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor 
de mediu. Terenurile de sub depozite sunt degradate, dar există riscul contaminării solului şi în exteriorul 
depozitelor. 

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din vecinătatea acestora sunt degradate 

(prezintă fenomene de ravenare, şiroire), infertile şi, unele dintre ele, prezintă o contaminare destul de 

pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, Mn, Cd), mai ales solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de 

preparare.  

Zone critice sub aspectul degradarii solurilor 

Folosirea unor produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului este o practică foarte 

veche. Dar, ca şi în cazul îngrăşămintelor chimice, utilizarea incorectă, precum şi depozitarea sau evacuarea 

necontrolată a acestor produse poate produce efecte puternic negative asupra solului.  Astfel, prin consistenţa şi 

compoziţia chimică a reziduurilor provenite din complexele de creştere industrială a animalelor, acestea pot 

deveni un factor de poluare a solurilor. Cantitatea şi compoziţia chimică a reziduurilor este influenţată de 

furajarea animalelor cu raţii mai concentrate în proteine, suplimentate cu adaosuri de săruri minerale, inclusiv cu 

microelemente, de tipul de adăpost, de natura substanţelor folosite pentru igienizarea şi dezinfectarea 

adăposturilor, de durata timpului de stocare a reziduurilor. În zona gospodăriilor rurale individuale, s-a produs o 

dezvoltare a efectivelor zootehnice care generează cantităţi importante de dejecţii animaliere (deşeuri). Acestea 

sunt acumulate în platformele de gunoi săteşti, fără amenajări de protecţie a mediului. Impactul asupra mediului 

se resimte prin ocuparea terenurilor agricole şi impurificarea pânzei de apă freatică. 

Conform Ordinului MMGA nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat 

al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole 

şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la 

poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al 
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solului, de supraveghere, control şi decizii, aplicarea îngrăşămintelor organice şi a celor minerale trebuie să se 

facă în zona vulnerabilă pe baza Programului de acţiune în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse 

agricole elaborat în acord cu prevederile Codului de bune practici agricole.  

În judeţul Hunedoara există 46 de localităţi unde există surse de nitraţi din activităţi agricole stabilte prin Ordinul 

nr. 1552/743/2008.  

Degradarea solului este procesul care determină distrugerea stratului fertil de la suprafaţă şi imposibilitatea 

refacerii lui. Eroziunea, ca formă de degradare a solului sau a rocilor, se datorează acţiunii ploilor, vântului şi a 

omului, care ,prin lucrările agricole, a distrus textura solului. Omul, printr-o folosire abuzivă a pământului, a dus 

la o micşorare a capacităţii de reţinere a apei în sol. 

Solul este locul de întâlnire a poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se 

întorc în sol. Apele de înfiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime, râurile poluate 

infectează suprafeţele inundate sau irigate, aproape toate reziduurile solide sunt depozitate pe sol, ducând la 

degradarea lui. 

Caracteristicile solului variază de la o zonă la alta în funcţie de numeroşi factori, cum ar fi clima şi altitudinea. 

Repartiţia solurilor nu este întâmplătoare, ea corespunde unor reguli stricte de identificare. Solurile se formează 

şi sunt dispuse în funcţie de tipul de rocă, de climă , relief, organisme vii, la care se mai adaugă şi ‚, vârsta 

peisajelor ’’. Schimbările climatice acţionează şi ele asupra evoluţiei şi calităţii solurilor. 

2.3.2. Clima 

Clima judeţului Hunedoara este temperat - continentală, cu influenţe submediteraneene la sud de Valea 

Mureşului şi influenţe oceanice în vest, cu o etajare evidentă pe verticală (de la şes spre climatul alpin). În anul 

2013, la fel ca în anii anteriori, potrivit informaţiilor transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie, s-au 

efectuat măsurători doar la 3 staţii meteorologice: Deva, Petroşani şi Parâng. Din această cauză, nu putem 

aprecia cu prea mare exactitate care a fost evoluţia vremii în treimea nordică a judeţului - Depresiunea Brad şi 

masivele muntoase care o înconjoară. Temperatura medie anuală a aerului în anul 2013 a avut valori cuprinse 

între 5,1C (staţia Parâng) şi 11,0C (staţia Deva), valori uşor mai ridicate faţă de anul 2012 la Deva (cu 0,1C) 

şi în depresiunea intramontană a Petroşaniului (0,1C), dar mai scăzute cu 0,1C în zona montană înaltă 

Parâng. În Lunca Mureşului media anuală a temperaturii (perioada 2001-2012) este de 10,43C. Maxima 

absolută a fost înregistrată în 24 iulie 2007 la Deva, valoarea sa fiind de +40,0C, iar minima absolută a fost 

înregistrată la staţia Petroşani în data de 25 ianuarie 1963, fiind de -29,9C. Precipitaţiile atmosferice sunt 

repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 mm în depresiuni şi 1000 - 1300 mm în zonele montane înalte. 

În cursul anului 2013, valorile temperaturii aerului, înregistrate la staţiile meteorologice Deva, Petroşani şi 

Parâng s-au încadrat în limitele normale pentru tipul de climat temperat-continental moderat în care ne situăm. 

Faţă de anul 2012 însă, putem vorbi în general de o vară cu temperaturi maxime mai scăzute pentru 2013 atât 

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

Petroşani) şi la staţia meteorologică Deva (cu 0,7C). În iarna anului 2013 s-au înregistrat temperaturi minime 

anuale mai ridicate faţă de anul 2012 la cele 3 staţii meteorologice din judeţul Hunedoara.  

Tabel 2-16 - Temperaturile medii, maxime şi minime anuale  înregistrate în cursul anului 2020 la staţiile 
meteorologice din judeţul Hunedoara. 

Staţia 
meteorologică 

Temperatura 

medie anuală (C) 

Temperatura 
maximă lunară 

(C) 

Temperatura 
minimă lunară 

(C) 

Deva 11,1 38,2 -12,4 

Petroşani 9,2 34,9 -17,9 

Parâng 5,2 26,9 -16,1 

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 

 - tendinţa temperaturii medii anuale în acest moment pare a fi una ascendentă. 
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Precipitatii 

Precipitaţiile atmosferice înregistrate la cele 3 staţii meteorologice au fost mai mari faţă de anul anterior: la staţia 

Deva s-au înregistrat cu 57,6 mm mai mult în 2013 faţă de anul 2012, la staţia Petroşani  cu 159,5mm mai mult, 

iar la staţia din Munţii Parâng – cu 124,1 mm mai mult. Urmărind cantităţile de precipitaţii căzute în judeţul 

Hunedoara în perioada 2001-2013, se observă o uşoară tendinţă de revenire la nivelul mediu de precipitaţii, 

care să asigure rezerva de apă din sol, după seceta accentuată din anul 2011. Calculând media precipitaţiilor 

căzute în intervalul 2001-2013 (619,7 mm la Deva, 767,9 mm la Petroşani şi 1033,57 mm la staţia meteo 

Parâng) se constata că, aceste valori se încadrează în limitele normale de latitudine şi altitudine pentru judeţul 

Hunedoara, chiar dacă, pe termen scurt, lipsa sau abundenţa lor creează local neajunsuri sau pierderi pentru 

producţiile agricole.  

Anul trecut, luna iunie a fost cea mai bogată în precipitaţii pentru zona Deva – 142,6 mm, luna septembrie, cu 

94,1 mm pentru Depresiunea Petroşani şi luna august – cu 136,0 mm în Munţii Parâng. Luna cea mai săracă în 

precipitaţii în anul 2013 a fost decembrie, pentru toate cele 3 zone cu înregistrări: 3,3 mm la Deva, 29,1 mm la 

Petroşani şi 32,3 mm la staţia Parâng. În ceea ce priveşte distribuţia acestor cantităţi în cursul anului, 

Depresiunea Petroşani a beneficiat de cel mai mare echilibru: doar 65,0 mm diferenţă între lunile cu cantitatea 

maximă şi minimă de precipitaţii, în timp ce la Deva aplitudinea a fost de 139,3 mm, iar în munţi de 103,3 mm.  

Anul 2011 rămâne  pentru judeţul Hunedoara unul din cei mai secetoşi ani de la începutul secolului XXI, cele 

mai mici cantităţi de precipitaţii fiind consemnate în perioada august-noiembrie. 

In perioada 2014-2020, regimul de precipitatii a afost relativ constant – comparativ cu 2011-2013. 

Tabel 2-17 - Cantitatea de precipitaţii înregistrată în cursul anului 2013 la staţiile meteorologice din judeţul 
Hunedoara (mm). 

Luna        

 

Staţia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anuală 

Deva 25,1 18,2 74,7 48,2 68,4 142,6 36,0 94,8 66,9 74,8 32,7 3,3 685,7 

Petroşani 56,8 47,4 91,6 73,8 68,8 76,6 50,8 73,2 94,1 84,7 71,5 29,9 818,4 

Parâng 58,4 40,2 73,5 72,4 107,9 128,8 70,8 136,0 117,8 114,3 80,3 32,3 1032,7 

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie. 

2.3.3. Seismologie 

Conform prevederilor STAS 11100/1-77 (clasificarea regiunilor Romaniei din punct de vedere seismic), judetul 

Hunedoara este amplasat in zona seismica clasa IV (dupa scara Mercalli), ceea ce inseamna ca in cazul unui 

cutremur de intensitate IV, avariile cauzate unor cladiri comune vor fi minime, iar cele provocate unor cladiri 

construite din caramida se vor situa la nivele medii (conform prevederilor STAS 3684-71). 

Calculul structurilor va tine cont de intensitatea cutremurelor, pe baza factorior ag si Tc.  

Coeficientul ag reprezinta valoarea proiectata a acceleratiei terenului. Valorile pe care poate sa le ia ag depind 

de zone seismice. Intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a 

acceleratiei terenului, ag determinata pentru pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR), valoare 

numita in continuare “acceleratia  terenului pentru proiectare”. 

La nivelul judetului, se vor lua in considerare un coeficient ag = 0.12g – 0.16g m/s2, si o perioada de colt Tc = 

0.7s. 
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2.3.4. Geologie si Hidrologie  

2.3.4.1. Geologie 

Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara se suprapune pe două mari unităţi tectono-

structurale structurale : autohtonul danubian şi pânza getică. Rezultatul al tectogenezei active, au fost delimitate 

două zone: zona cristalino-mezozoică aparţinând Carpaţilor Meridionali şi Munţilor Banatului şi zona sedimentar 

vulcanică a Carpaţilor Apuseni de sud. Cristalinul autohton (danubian) este întâlnit în masivele Vâlcan, Parâng, 

Retezat, Ţarcu iar pânza getică în Munţii Godeanu, Şureanu şi Poiana Ruscă. Prima zonă este alcătuită din 

şisturi cristaline, peste care se suprapun formaţiuni sedimentar-mezozoice, în special calcare jurasice. 

Formaţiuni permo-carbonifere (conglomerate, brecii) şi mezozoice (gresii, şisturi argiloase, calcare), constituie 

învelişul sedimentar al cristalinului. Şisturile cristaline ce constituie pânza getică, sunt suprapuse de structuri 

sedimentare, mai ales în vestul Munţilor Şureanu şi în Poiana Ruscă. Zona sedimentaro-eruptivă a Carpaţilor 

Apuseni este alcătuită din formaţiuni sedimentare mezozoice (calcare, marne, şisturi argiloase, conglomerate, 

gresii) şi magmatite (gabrouri, bazalturi), precum şi din formaţiuni neogene (bazalturi, andezite, piroclastite). 

Relieful judeţului Hunedoara cuprinde unităţi de relief distincte, între acestea regiunile muntoase ocupând o 

pondere majoritară. Depresiunile intramontane şi colinare, zonele depresionare şi defileurile, completează 

structura reliefului din cuprinsul judeţului. 

Stratificarea medie a solului in majoritatea oraselor si municipiilor este, dupa cum urmeaza: 

 0,00 - 0,50 m pamant vegetal; 

 0,50 - 2,60 ÷ 3,10 m argila prafoasa; 

 2,60 - 3, 40 ÷ 3,70 m nisip argilos prafos; 

 3,40 - 5,90 ÷ 6,70 m pietris (cu continut de bolovani si pietris); 

 5,90 - 6,70 m marna cenusie compacta. 

In plus fata de aceste caracteristici ale solului, trebuie mentionat faptul ca adancimea de inghet in zona judetului 

Hunedoara este, conform prevederilor STAS 6054/84, intre 0.8 - 0.9 m sub cota terenului natural. 

2.3.4.2. HidrologIe 

Figura 2-5 - Harta hidrologica a Romaniei. 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/chunedoara/cadru%20geografic.htm#_ftn2
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Zona II = Zona Carpatilor Meridionali. Are caracteristici similar zonei III, insa se intalnesc elemente specifice 

regimului hidrologic de tip mediteraneean, cu revarsari de ape in timpul iernii, datorita cresterilor frecvente ale 

temperaturilor. Pe raza teritoriala a acestora apar: in judetul Arges: Muntii Iezerului; in judetul Brasov: Muntii 

Postavarul, Piatra Mare, Persani, depresiunea Brasov; in judetul Buzau: muntii Siriu, culmile Ivanet, Podu 

Calului, Subcarpatii Buzaului, judetul Dambovita: muntii Leaota, Subcarpatii Prahovei, judetul Gorj: Muntii 

VALCAN, Subcarpatii Gorjului, depresiunea Targu-Jiu, depresiunea Carbunesti; judetul Hunedoara: Muntii 

Sureanu, depresiunea Petrosani, coridorul Orastie; judetul Prahova: muntii Ciucas, muntii Grohotis, Valea 

Doftanei, muntii Baiului, Subcarpatii Prahovei, judetul Sibiu: muntii Candelai (Cibin), depresiunea Sibiu, judetul 

Valcea: Muntii Capatanii, Muntii Lotrului, Muntele Cozia, Subcarpatii Valcei. 

Prezenta apei subterane la o adancime medie de 3 m sub cota naturala a terenului presupune urmatoarele: (i) 

prevederea unor drenaje corespunzatoare in zona lucrarilor, insa (ii) poate fi vazuta ca o potentiala sursa de 

infiltrare in retelele de canalizare. Din punct de vedere hidrografic, principalul acvifer din aceasta regiune il 

reprezinta raul Mures, cu afluentii sai, Strei si Cerna. Debitul raului Mures variaza in intervalul 92 m3/s (la 

intrarea in judetul Hunedoara), la 142 m3/s de la iesirea din judet. 

Defalcarea procentuala a debitelor medii, pe cele patru anotimpuri este, dupa cum urmeaza: 

 Primavara: 45%; 

 Vara: 25%; 

 Toamna: 10 %; 

 Iarna: 20%. 

 

Figura 2-6 - Bazinul hidrografic al raului Mures. 
(Sursa informatiilor: Administratia Nationala Apele Romane – Planul de management al bazinului hidrografic 

Mures,  2008). 
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Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a 

judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de bazinul 

Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în 

sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 

1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un debit cuprins 

între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km), 

Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie 

(51 km), Sibişel (28 km), Zlata (18 km), Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 

km), Certej (18 km), Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 

591 km. 

In general, apa raului Mures este utilizata in scopuri multiple: 

 Ca sursa de alimentare cu apa pentru agentii industriali (in principal, pentru Termocentrala MINTIA, cu 
un necesar de apa de 26 m3/s); 

 Pentru irigatii;  

 Ca receptor natural pentru descarcarile de efluenti industriali si ape reziduale menajere.  

Din acest punct de vedere, se remarca faptul ca raul Mures nu este utilizat ca sursa de apa potabila. Circulatia 

fronturilor de aer pe traseul raului Mures se face dominant pe directia dinspre sud spre vest. 

Din punct de vedere pedologic, se disting soluri aluvionare, gleice si pseudo-gleice, humus (pamant negru) in 

zonele de lunca a raurilor, precum si in campiile aluvionare intinse sau largi (Mures, Strei, etc). In depresiune, 

pe terase si dealurile piemontane, se regasesc zone cu humus (pamant negru), soluri brune-rosierice, soluri 

forestiere si podzoluri. In zonele montane joase, cu altitudini pana la 1000-1200m, se disting podzoluri montane 

si soluri brune acide montane tipice. 

2.3.5. Ecologie si zone sensibile 

In judetul Hunedoara exista 46 de arii naturale protejate de interes national in suprafata totala de 179.976 ha, 

din care 4 sunt parcuri: 

 Parcul National Retezat – 38.138 ha; 

 Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina – 38.184 ha; 

 Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – 102.392 ha; 

 Parcul  National  Defileul  Jiului  –  11.127  ha,  din  care  534  ha  pe  teritoriul judetului Hunedoara. 

Parcul National Retezat include 1 rezervatie stiintifica si 1 rezervatie naturala de tip speologic. Este 

singurul parc din judet declarat Rezervatie a Biosferei. 

Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina include 6 rezervati naturale (speologice, mixte, 

paleontologice). 

Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului include 7 rezervatii naturale (paleontologice, botanice). 

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

 rezervatie stiintifica: Rezervatia stiintifica Gemenele; 

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

 4 rezervatii paleontologice: Depozitul fosilifer de la Lapugiu de Sus, Depozitele continentale cu 
dinosaurieni de la Sanpetru, Punctul fosilifer Ohaba-Ponor, Depozitele continentale cu oua de 
dinosaurieni Tustea; 
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 2  rezervatii  geologice:  Magura  Uroiului  si  Tufurile  calcaroase  din  Valea Bobalna; 

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

 9 rezervatii botanice: Piatra Crinului, Dealul Colt si Dealul Zanoaga, Fanetele cu  Narcise Nucsoara, 
Mlastina Pesteana, Calcarele de la Fata Fetii, Varful Poieni, Padurea Chizid, Padurea Slivut, 
Padurea Pojoga; 

 2 monumente ale naturii: Pestera Cizmei, Podul Natura de la Grohot; 

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

 1 rezervatie peisagistica: Arboretum Simeria; 

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

 1 parc natural: Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina; 

 1 geoparc - Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului. 

Parcurile  (naturale  si  nationale)  sunt  in  administrarea  Regiei  Nationale  a  Padurilor, impreuna cu alte 23 

de arii naturale protejate. 

Geoparcul  Dinozaurilor  se  afla  in  administrarea  Universitatii  Bucuresti. Rezervatia stiintifica Gemenele 

se afla in administrarea Academiei Romane. 

Rezervatia botanica Piatra Crinului se afla in custodia Asociatiei Schi Turism Montan „Pro Parang  

Petrosani”,  rezervatia  mixta  Calcarele  din  Dealul  Magura  in  custodia Asociatiei Sporturilor Montane 

Hunedoara in parteneriat cu Clubul Alpin Roman - Sectia Deva, rezervatia mixta Cheile Madei in custodia 

Asociatiei de Turism Montan Kogaion Orastie, Arboretumul Simeria in custodia ICAS Brasov - sectia Simeria. 

Ariile naturale din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 care se desfăşoară pe teritoriul judeţului 

Hunedoara au fost declarate pentru 13 specii de plante din flora sălbatică şi 94 de specii de faună sălbatică, 

toate de interes comunitar. Pe lângă acestea, pe suprafeţele hunedorene ale ariilor naturale protejate se 

conservă 166 de specii din flora sălbatică şi 135 specii din fauna sălbatică de interes naţional. 

Pentru implementarea reţelei ecologice europene Natura 2000, în judeţul Hunedoara au fost desemnate, ca arii 

naturale protejate, 28 situri de interes comunitar (prin Ordinul M.M.P. nr. 2387/2011) care ocupă 176.760,36 ha 

(în jur de 25% din suprafaţa judeţului. 

Tabel 2-18 - Siturile de interes comunitar din judeţul Hunedoara. 

Nr. 
crt. 

Denumirea sitului de 
interes comunitar 

Localizarea 

Suprafaţa 
totală/în jud. 
Hunedoara 

(ha) 

Observaţii 

0 1 2 3 4 

1 
ROSCI0028 Cheile 
Cernei 

jud.Hunedoara (2% din com. 
Lunca Cernii de Jos, 3% din 
com. Topliţa) 

577/577 
Include rezervaţia 
naturală „Cheile 
Cernei” 

2 
ROSCI0029 Cheile 
Glodului, Cibului şi Măzii 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Balşa);  

- jud. Alba 

735/396,9 
Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Cheile Madei” 

3 
ROSCI0054 Dealul 
Cetăţii Deva 

- jud. Hunedoara (2% din 
mun. Deva) 

109/109 
Include rezervaţiile 
naturale „Dealul Cetăţii 
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Nr. 
crt. 

Denumirea sitului de 
interes comunitar 

Localizarea 

Suprafaţa 
totală/în jud. 
Hunedoara 

(ha) 

Observaţii 

Deva” şi „Dealul Colţ şi 
Dealul Zănoaga” 

4 
ROSCI0063 Defileul 
Jiului 

- jud. Hunedoara (21% din 
oraşul Aninoasa, 2% din 
mun. Petroşani, 1% din 
mun. Vulcan) 

- jud. Gorj 

10946/437,84 
include Parcul Naţional 
Defileul Jiului 

5 
ROSCI0064 Defileul 
Mureşului Inferior 

- jud. Hunedoara (55% din 
com. Burjuc, 24% din com. 
Gurasada, 29% din com. 
Zam) 

- jud. Arad 

- jud. Timiş 

34149/11952,15 

Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţiile 
naturale „Pădurea 
Pojoga”, „Calcarele de 
la Godineşti”, 
„Calcarele de la Boiu 
de Sus”  

6 ROSCI0085 Frumoasa 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Beriu, 10% din 
com. Orăştioara de Sus, sub 
1% din oraşul Petrila, sub 
1% din mun. Petroşani) 

- jud. Alba 

- jud. Sibiu 

-jud. Vâlcea 

137359/2742,18  

7 
ROSCI0087 Grădiştea 
Muncelului-Ciclovina 

- jud. Hunedoara (62% din 
com. Băniţa, 41% din com. 
Baru, sub 1% din com. 
Beriu, 42% din com. 
Boşorod, 59% din com. 
Orăştioara de Sus, 2% din 
oraşul Petrila, 5% din mun. 
Petroşani, 38% din com. 
Pui); 

- jud. Alba 

39818/39818 

Din judeţul Hunedoara 
include Parcul Natural 
Grădiştea Muncelului-
Cioclovina 

8 
ROSCI0110 Măgurile 
Băiţei 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Băiţa) 

274/274 
Include rezervaţia 
naturală „Calcarele din 
Dealul Măgura” 

9 
ROSCI0121 Muntele 
Vulcan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Blăjeni, sub 1% din 
com. Buceş) 

- jud. Alba 

100/86 
Include rezervaţia 
naturală „Muntele 
Vulcan” 

10 
ROCI0129 Nordul 
Gorjului de Vest 

- jud. Hunedoara (3% 
din oraşul Uricani, 
sub1% din mun. 
Vulcan) 

- jud. Gorj 

87321/aprox. 
841,54 

Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Peştera cu 
Corali” 

11 
ROSCI0136 Pădurea 
Bejan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Cârjiţi, 1% din mun. 
Deva) 

102/102 
Include rezervaţia 
naturală „Pădurea 
Bejan” 

12 ROSCI0188 Parâng - jud. Hunedoara (18% din 30434/10956,24 Din judeţul Hunedoara 
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Nr. 
crt. 

Denumirea sitului de 
interes comunitar 

Localizarea 

Suprafaţa 
totală/în jud. 
Hunedoara 

(ha) 

Observaţii 

oraşul Petrila, 26% din mun. 
Petroşani) 

- jud. Gorj 

- jud. Vâlcea 

include rezervaţiile 
naturale „Piatra 
Crinului” şi „Cheile 
Jieţului” 

13 ROSCI0217 Retezat 

- jud. Hunedoara (1% din 
com. Pui, 54% din com. Râu 
de Mori, 40% din com. 
Sălaşu de Sus, 17% din 
oraşul Uricani) 

- jud. Caraş-Severin 

- jud. Gorj 

43561/33947,58 

În judeţul  Hunedoara 
se suprapune Parcului 
Naţional Retezat şi 
rezervaţiei naturale 
„Calcarele de la Faţa 
Fetii” 

14 ROSCI0236 Strei-Haţeg 

- jud. Hunedoara (46% din 
com. Baru, sub 1% din com. 
Bretea Română, 33% din 
oraşul Haţeg, sub 1% din 
mun. Lupeni, 33% din com. 
Pui, 32% din com. Sălaşu 
de Sus, 4% din com. 
Sântămăria-Orlea, 9% din 
com. General Berthelot) 

23968/23968 

Situl este inclus în 
„Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara 
Haţegului” 

15 
ROSCI0250 Ţinutul 
Pădurenilor 

- jud. Hunedoara (10% din 
com. Bătrâna, 4% din com. 
Bunila, 6% din com. Cerbăl, 
sub 1% din com. Lăpugiu de 
Jos, 14% din com. Lunca 
Cernii de Jos) 

 

7174/7174 

Din judeţul Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Codrii 
seculari pe Valea 
Dobrişoarei şi 
Prisloapei” 

16 
ROSCI0254 Tufurile 
calcaroase din Valea 
Bobâlna 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Rapoltu Mare) 

16/16 

Include rezervaţia 
naturală „Tufurile 
calcaroase din Valea 
Bobâlna” 

17 
ROSCI0069 Domogled 
– Valea Cernei 

- jud. Hunedoara (Râu de 
Mori < 1%) 

61191,5/aprox. 
381 

 

- 

18 
ROSCI0292 Coridorul 
Rusca Montană – Ţarcu 
- Retezat 

- jud. Hunedoara (Densuş – 
55%, Lunca Cernii de Jos – 
7%, Râu de Mori – 16%, 
Sarmizegetusa – 47%) 

24443/18087,82 

Din judeţul Hunedoara 
se suprapune parţial 
peste Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara 
Haţegului 

19 
ROSCI0298 Defileul 
Crişului Alb 

- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos < 1%) 

16558/11,203 - 

20 ROSCI0324 Munţii Bihor 
- jud. Hunedoara (Tomeşti – 
22%, Baia de Criş, Bulzeştii 
de Sus < 1%) 

20885/1461,95 - 

21 
ROSCI0325 Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara (Baia de 
Criş – 15%, Gurasada -5%, 
Luncoiu de Jos – 7%, Vaţa 
de Jos – 37%, Vorţa -21%, 
Zam – 15%) 

14303/14303 - 
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Nr. 
crt. 

Denumirea sitului de 
interes comunitar 

Localizarea 

Suprafaţa 
totală/în jud. 
Hunedoara 

(ha) 

Observaţii 

22 
ROSCI0339 Pădurea 
Povernii – Valea Cerniţa 

- jud. Hunedoara (Buceş < 
1%) 

870/69,60 - 

23 
ROSCI0355 Podişul 
Lipovei Poiana Ruscă 

- jud. Hunedoara (Burjuc – 
6%, Lăpugiu de Jos – 20%, 
Zam – 2%, Bătrâna, Cerbăl, 
Lunca Cernii de Jos < 1%) 

35738/2501,66 - 

24 
ROSCI0373 Râul Mureş 
între Brănişca şi Ilia 

- jud. Hunedoara (Brănişca 
– 16%, Ilia – 5%, Şoimuş – 
1%, Veţel < 1%) 

1884/1884 - 

25 
ROSCI0406 Zarandul de 

Est 
- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos – 7%, Zam – 14%) 

20315/3656,7 - 

(Sursa informatiilor: Raport privind starea mediului 2020) 

Pe lângă siturile din tabelul anterior, pe teritoriul judeţului Hunedoara au mai fost declarate şi 7 arii de protecţie 

specială avifaunistică declarate prin HG nr. 971/2011, având o suprafaţă pe judeţul Hunedoara de 105.752,89 

(în jur de 15% din suprafaţa judeţului),  prezentate în tabelul urmator:  

Tabel 2-19 - Ariile de protecţie specială avifaunistică din judeţul Hunedoara. 

Nr. 
crt. 

Denumirea ariei de 
protecţie specială 

avifaunistică 
Localizare 

Suprafaţa 
totală/în jud. 

Hunedoara (ha) 
Observaţii 

1 
ROSPA0029 Defileul 
Mureşului Inferior-
Dealurile Lipovei 

- jud. Hunedoara: Baru - 2%  
 

55660,3/6122,6 

include rezervaţia 
naturală „Pădurea 
Pojoga” 

2 
ROSPA0045 
Grădiştea Muncelului-
Cioclovina 

- jud. Hunedoara: Baru - 41%, 
Băniţa - 58%, Beriu sub 1%, 
Boşorod - 42%, Orăştioara de Sus 
- 59%, Pui - 38% şi Petroşani sub 
1%  

38060/38060 

include Parcul 
Natural Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

3 ROSPA0085 Munţii 
Retezat 

- jud. Hunedoara: Pui - 1%. Râu 
de Mori – 52%, Sălaşu de Sus – 
40%, Uricani – 17% 

38140/33181,8 
se suprapune 
Parcului Naţional 
Retezat 

4 
ROSPA0035 
Domogled – Valea 
Cernei 

- jud. Hunedoara: Râu de Mori < 
1% 

 

66617/611,91 
 

5 ROSPA0043 
Frumoasa 

1% în judeţul Hunedoara (numai 
în formularul standard al sitului) 

131182/ aprox. 
310 

 

6 
ROSPA0139 

Piemontul Munţilor 
Metaliferi – Vinţu 

- jud. Hunedoara: Geoagiu – 14%, 
Hărău – 5%, Simeria – 12%, 
Turdaş - 35 

8388/4529,52 
Include rezervaţia 
naturală Măgura 
Uroiului 

7 ROSPA0132 Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara: Baia de Criş – 
4%, Balşa -62%, Blăjeni – 6%, 
Buceş<1%, Bucureşci – 10%, 
Bulzeştii de Sus – 9%, Băiţa – 
34%, Certeju de Sus – 29%, 
Geoagiu – 19%, Rapolt<1%, 
Ribiţa – 17% 

26671/22937,06 

Include: ROSCI 
0110 Măgurile 
Băiţei (cu 
rezervaţia naturală 
Calcarele din 
Dealul Măgura), 
ROSCI0029 
Cheile Glodului, 
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Nr. 
crt. 

Denumirea ariei de 
protecţie specială 

avifaunistică 
Localizare 

Suprafaţa 
totală/în jud. 

Hunedoara (ha) 
Observaţii 

Cibului şi Măzii (cu 
rezervaşia 
naturală Cheile 
Măzii), 
ROSCI0121 
Muntele Vulcan cu 
rezervaţia naturală 
cu acelaşi nume şi 
rezervaţiile 
naturale Cheile 
Ribicioarei şi 
Podul natural 
Grohot şi Cheile 
Uibăreştilor 

(Sursa informatiilor: Raport privind starea mediului 2020) 

Influente naturale si presiuni antropice asupra ariilor protejate 

Managementul ariilor protejate este asigurat de administratorii acestora, iar controlul lor de catre autoritatea 

teritoriala de mediu. 

Parcurile naturale şi naţionale au structuri proprii de administrare, care, potrivit art.18 alin. (3) din OUG nr. 

57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, asigură şi gestionarea celorlalte categorii de arii protejate pe 

care le includ sau peste care se suprapun.  

Pe lângă administraţiile celor 4 parcuri, mai au structuri de administrare proprie 4 situri de importanţă 

comunitară (peste 2 dintre ele suprapunându-se 2 arii de protecţie avifaunistică). Atribuirea administrării 

acestora s-a realizat în primele 3 sesiuni organizate de către Ministerul Mediului şi Pădurilor 
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Figura 2-7- Arii protejate, conform PATJ Hunedoara. 
(Sursa informatiilor: Judetul Hunedoara – Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean  2008) 

Pentru ariile protejate preluate în administrare sau custodie s-a demarat acţiunea de elaborare (sau revizuire, 

după caz) a regulamentelor şi planurilor de management, majoritatea fiind în acest moment în procedură de 

reglementare. Toate planurile de management conţin măsuri ferme de protejare a habitatelor aflate pe cuprinsul 

siturilor respective. 

2.4 INFRASTRUCTURA 

2.4.1. Drumuri 

Reteaua de drumuri a judetului Hunedoara, la nivelul anului 2012 totaliza 3.309 km, distribuiti in mod egal pe 

teritoriul judetului (cu exceptia zonelor protejate si a suprafetelor muntoase) si include:  drumuri nationale in 

lungime de 387 km ( 11.7 %) si drumuri judetene/comunale in lungime de 2.922 km 88,3 %). In tabelul urmator 

sunt prezentate informatii despre drumurile amplasate pe teritoriul judetului Hunedoara. Situatia a evoluat iar 

periaoda 2015-2018, lungimile au crescut: 
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Tabel 2-20 - Structura drumurilor din judetul Hunedoara -km- 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

A 1 2 3 4 

Lungimea drumurilor publice - total 3332 3372 3361 3340 

- drumuri pietruite 1097 1111 1060 637 

- drumuri de pământ 601 593 605 617 

- drumuri modernizate 1024 1058 1228 1534 

- drumuri cu îmbrăc.usoare rutiere 610 610 468 552 

Lungimea drumurilor naţionale 464 464 464 464 

- drumuri modernizate 450 450 452 452 

- drumuri cu îmbrăc.uşoare rutiere 14 14 12 12 

Lung.drumurilor judeţene şi com.-total 2868 2908 2897 2876 

- drumuri pietruite 1097 1111 1060 637 

- drumuri de pământ 601 593 605 617 

- drumuri modernizate 574 608 776 1082 

- drumuri cu îmbrăc.uşoare rutiere 596 596 456 540 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

In tabelul urmator sunt incluse informatii referitoare la strazile orasenesti din judetul Hunedoara la nivelul anului 
2012: 

Tabel 2-21 - Lungimea strazilor orasenesti. 

Judetul Hunedoara  (km) 

Lungimea străzilor orasenesti Total 919 

    din care: modernizate 629 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

Principalul avantaj al localizarii geografice al acestui judet il constituie amplasarea acestuia pe traseul 

coridorului pan-european IV  Dresda/Nuremberg – Praga – Viena/Bratislava – Budapesta – Arad – Bucuresti – 

Constanta/Craiova – Sofia – Salonic/Plovdiv – Istanbul, reprezentat prin drumurile E68 / E7. 

O noua autostrada a fost planificata si realizata in mare parte, care sa imbunatateasca legaturile rutiere, 

asigurand deschiderea regiunilor catre Ungaria si Slovacia, Polonia si alte state baltice (pe traseul Nadlac – 

Arad – Timisoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Bucuresti – Lehliu – Fetesti – Cernavoda – Constanta si Arad - 

Deva). Efectul anticipat al constructiei acestei legaturi rutiere va fi acela de a oferi o deschidere mai mare a 

zonei catre turism si comert.  

Traseele aproximative ale coridoarelor 4 si 5 sunt indicate pe urmatorul plan.  
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Figura 2-8 - Coridoarele rutiere europene 4 si 5. 

2.4.2. Cai ferate 

Judetul Hunedoara este strabatut de cai ferate importante, cel mai important fiind coridorul pan-european IV: 

Curtici – Bucuresti - Constanta. Principalele orase ale judetului sunt deservite de reteaua feroviara, realizandu-

se legatura acestora cu principalele orase ale tarii (Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Arad,etc).  

Linia feroviara internationala Bucuresti-Budapesta-Viena trece prin Deva. 

  

Figura 2-9 - Reteaua feroviara romaneasca 
(Sursa informatiilor: site-ul internet al Cailor Ferate Romane) 
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Lungimea totala a cailor ferate de pe teritoriul judetului, la data de 31.12.2013, este de 289 km asa cum este 

prezentat in tabelul urmator.  

Tabel 2-22 - Lungimea cailor ferate din judetul Hunedoara             -km- 

 

                                                                                   2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

A 1 2 3 4 

Lungimea căilor ferate - total 289 289 289 289 

Linie normală 289 289 289 289 

din linie normală: - cu o cale 122 122 122 122 

- cu 2 căi 167 167 167 167 

din total căi ferate: electrificate 220 220 220 220 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

2.4.3. Infrastructura urbana 

Municipiile Deva si Hunedoara ofera toate facilitatile urbane necesare, cum ar fi: universitati, spitale, centre 

medicale, institutii de invatamant primar si secundar, colegii, birouri ale autoritatilor judetene si municipale, alte 

institutii, centre comerciale, etc.   

Infrastructura urbana a celorlalte 6 orase din zona de acoperire a proiectului dispun de o infrastructura tipica 

oraselor mai mici, acoperind birouri ale unor autoritati municipale, institutii de invatamant primar si secundar, 

centre medicale.  

Infrastructura industriala a fost dezvoltata in jurul unei industrii predominat miniere si metalurgice, precum si, 

intr-o mai mica masura, in jurul industriei usoare.  

Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii s-a dezvoltat in mod continuu, pe ramuri cum ar fi: prelucrarea lemnului, 

industria alimentara (in special panificatie si industria carnii), servicii de transport si logistica. In tabelul urmator 

sunt prezentate informatii referitoare la numarul unitatilor locale active din agricultura, industrie, constructii, 

comert si alte servicii la nivelul anului 2012. 

Tabel 2-23 - Unitati locale active din agricultura, industrie, constructii, comert si alte servicii la nivelul anului 2012 

       JUDETUL  Hunedoara 
 Total 

8732 

Agricultura, silvicultura si pescuit 282 

Industrie extractivă 47 

Industrie prelucrătoare 940 

Productia de energie electrică si termică,gaze,apa cal 27 

Distrib.apei, salubritate, activ.de decontaminare 102 

Constructii 769 

Comert cu ridicata si cu amănuntul, repararea si   întretinerea autovehiculelor si motocicletelor si a 
bunurilor personale si casnice 

3340 

Hoteluri si restaurante 618 

Transport si depozitare 628 

Informatii si comunicatii 192 

Intermedieri financiare 159 

Tranzactii imobiliare 170 

Activ.profesionale, stiintifice si tehnice 737 
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       JUDETUL  Hunedoara 
 Total 

8732 

Activ.servicii admin.si activ.de  serv .suport 260 

Învătământ 38 

Sănătate si asistentă socială 164 

Activ.de spectacole, culturale si recreative 88 

Alte activităti de servicii colective, sociale si personale 171 

Reteaua de telecomunicatii este bine dezvoltata, fiind introduse pe intreg teritoriul judetului noi tehnologii, de 
tipul cablurilor optice si a unor centrale telefonice moderne.  

Transport general si transport public urban 

Transportul public este prezent la nivelul municipiilor Deva si Hunedoara, reteaua mai bine dezvoltata 

(autobuze) fiind la nivelul municipiului Hunedoara. Este asigurat si transportul intre localitati, cu ajutorul unor 

companii private de transport.  

In judetul Hunedoara nu exista aeroporturi de nivel european, insa exista trei aeroporturi internationale in  

apropiere (Timisoara, Sibiu, Cluj Napoca), la o distanta aproximativa de 100-150 km. 

Singurul potential curs navigabil este cel al raului Mures, insa pana in acest moment nu s-au facut niciun fel de amenajari in 

acest sens.  

Generarea de energie electrica si retele de distributie 

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de liniile de inalta tensiune (110 kV si 220 kV), precum si de 

liniile de racordare la sistemul energetic national, de 400 kV. Retelele de distributie includ atat linii aeriene cat si 

linii subterane (putere nominala 20 kV, 10 kV, si 6kV).  

Reteaua de distributie acopera intreg teritoriul judetului, atat zonele urbane, cat si zonele rurale. Municipiul Deva 

este conectat la doua statii de transformare din Mintia, municipiul Hunedoara este alimentat de 4 statii de 

transformare (statia Oxigen, statia Hd SPC, statia Oras, statia Laminoare) conectate la statia Hasdat. 

Rata de racordare la nivel de judet este de 93,8%, cu 190.248 gospodarii conectate in zona urbana si 46.485 

gospodarii conectate in zona rurala.  

Reteaua de distributie a gazelor naturale 

Reteaua de distributie a gazelor naturale include 811 km de conducte, care racordeaza 56 localitati (13 municipii 

si orase). Volumul total de gaze naturale distribuite este de 201.596 m3 (la nivelul anului 2012), consumul 

populatiei reprezentand  74.086 mii mc (37,7 %).  

Incalzire centralizata   

La nivel de judet, circa 183.450 gospodarii beneficiaza de sisteme de incazire diferite (pe carbine, lemn, gaze 

naturale si cogenerare).   

Termocentrala Mintia – Deva, reprezinta unul dintre cei mai mari producatori de electricitate din Romania, cu o 

putere instalata de 1,260 MW in 6 unitati energetice in regim de condensatie. Exista subunitati ale acesteia in 

comuna Criscior (CTE Gurabarza – 12.5 MW), termocentrala Paroseni (300 MW) si Deva. Caldura reziduala 

este utilizata pentru sistemul de incalzire centralizata si este suficienta pentru a asigura alimentarea municipiilor 

Deva si Hunedoara, insa problema o constituie starea retelelor de distributie, care este extrem de proasta. 

In prezent, jumatate din populatia municipiului Deva beneficiaza de incalzire centralizata. Restul oraselor dispun 

de sisteme combinata – incalzire cu lemne sau sisteme individuale de incalzire care utilizeaza gazele naturale 

ca si combustibil (centrale de apartament pe gaz).   

Gestionarea deseurilor solide 
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În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a deşeurilor 2014-2020,”deşeurile municipale 

sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi similare acestora generate în mediul urban şi rural din 

gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, 

străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din amenajări 

interioare ale locuinţelor colectate de operatorii de salubritate”. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, care îşi pot realiza aceste atribuţii fie 

direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie indirect (prin delegarea acestei 

responsabilităţi pe baza de contract, către firme specializate şi autorizate pentru desfăşurarea serviciilor de 

salubritate). 

La nivelul anului 2019, din cantitatea totală de 101054 tone deşeuri municipale colectată de operatorii 

de salubritate 92 % este reprezentată de deşeurile menajere şi asimilabile. 

Tabel 2-24 - Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2019. 

Deşeuri colectate Cantitate colectată - mii tone Procent % 

deşeuri menajere 101054 92 

deşeuri din servicii municipale 2937 3 

deşeuri din onstrucţii/demolări 5252 5 

TOTAL 109243 100% 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara Aplicatia Statistica deșeurilor). 

Tabel 2-25 - Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2019. 

MATERIAL PROCENTAJ 

Hârtie şi carton 13.4 

Sticlă 0.3 

Metale 4.2 

Materiale plastice 6.2 

Biodegradabile 72.9 

Altele 0 

Lemn 0.6 

Textile 0 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

Trebuie menţionat faptul că în judeţul Hunedoara, colectarea deşeurilor municipale nu este generalizată.În 

tabelul de mai jos se prezintă evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubrizare în perioada 2015-2019. 

Tabel 2-26 - Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate în perioada 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gradul de conectare la serviciul de 
salubritate % 

     

- Mediul urban 98,66 88,56 99,58 99,39 96,81 

- Mediul rural 62,39 63,26 67,41 82,87 99,07 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 
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Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, 

inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

În România, responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, 

care, prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat trebuie 

să asigure colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a 

acestor deşeuri. 

Eliminarea deşeurilor municipale se realizează exclusiv prin depozitare. Până în prezent, în România nu au fost 

puse în funcţiune instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale. 

În anul 2019, situaţia depozitelor neconforme la nivelul judeţului a fost conform tabelului de mai jos: 

Tabel 2-27 - Situaţia depozitelor urbane neconforme, în anul 2019. 

 

Denumirea 
depozitului 

Anul 
inchiderii, 
cf. HG nr. 
349/2005 

Situaţia 
funcţionarii 
(depozitare 

sistată/in 
funcţiune) 

 

Alternativa 
pentru 

depozitare 

 

Nr. aviz închidere / autorizaţie 
de mediu/recepția 

Depozit deşeuri 
municipiul Brad 

2004 
Depozitare 

sistată 

Depozit 
Deva 

Aviz de inchidere 
nr.27/27.02.2007 

Depozit deşeuri 
municipiul 
Hunedoara 

 

 

2006 

 

Depozitare 

sistată 

 

Depozit 

Orăştie 

Aviz de inchidere 
nr.6/31.03.2008 

Receptia la terminarea 
lucrarilor 12.10.2015 

 

Depozit deşeuri 
oraş Petrila 

 

 

2008 

 

 

Depozitare 

sistată 

 

 

Depozit 
Vulcan 

Aviz de mediu la încetarea 
activitaţii nr. 21/18.12.2008 

Recepția la 

terminarea lucrării în 

25.08.2015 

 

Depozit deşeuri 
oraş Haţeg 

 

 

2008 

 

Depozitare 
sistată la sfârşitul 

anului 2008 

 

 

Depozit 
Vulcan 

Aviz de mediu la incetarea 
activitaţii nr. 1/14.01.2009 

Recepția la 

terminarea lucrării în 

26.11.2015 

Depozit deşeuri 
oraş Geoagiu 

 

2009 

Depozitare 

sistată 

Depozit 

Orăştie 

Aviz de inchidere 
nr.25/09.02.2007 

 

Depozit deşeuri 
oraş Călan 

 

 

2009 

 

Depozitare 

sistată 

 

Depozit 
Deva 

Aviz de inchidere 
nr.35/22.03.2007 

Recepția la 

terminarea lucrării în 

13.08.2015 

 

Depozit deşeuri 
oraş Uricani 

 

 

2009 

 

 

Depozitare 

sistată 

 

 

Depozit 
Vulcan 

Act de reglementare pentru 
stabilirea obligaţiilor privind 

refacerea calităţii mediului nr. 

8470/01.02.2010 

Depozit deşeuri 
municipiul 

 

2009 

 

Depozitare 

 

Depozit 

Recepția la 

terminarea lucrării în 
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Denumirea 
depozitului 

Anul 
inchiderii, 
cf. HG nr. 
349/2005 

Situaţia 
funcţionarii 
(depozitare 

sistată/in 
funcţiune) 

 

Alternativa 
pentru 

depozitare 

 

Nr. aviz închidere / autorizaţie 
de mediu/recepția 

Lupeni sistată Vulcan 21.11.2015 

Depozit deşeuri 
Simeria (Rapolt) 

 

2010 

 

Depozitare 

sistată 

Depozit 
Orăştie, Deva 

Recepția la 

terminarea lucrării în 

26.11.2015 

Depozit deşeuri 
municipiul 

Orăştie 

 

2015 

Depozitare 

sistată 

Depozit 
neconform 

Receptia la terminarea 
lucrarilor de închidere 

19.04.2017 

Depozit deşeuri 
municipiul Deva 

2015 
Depozitare 

sistată 

Depozit 
neconform 

Receptia la terminarea 
lucrarilor de închidere 

29.05.2017 

Depozit deşeuri 
oraş Aninoasa 

2016 Depozitare sistata 
Depozit 

neconform 

Recepția la 

terminarea lucrării de 

închidere 13.10.2015 

Depozit deşeuri 
municipiul Vulcan 

2016 
Depozitare 

sistată 

Depozit 
neconform 

Obligații de mediu 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

În prezent funcţionează în judeţ un depozit conform pentru deşeurile municipale situat în Bârcea 

Mare. 

Începând cu anul 2010, au fost puse în funcţiune facilităţi noi de tratare a deşeurilor şi anume staţiile de 

sortare/transfer. 

Repartizarea acestora în teritoriu şi operaţiile de tratare pe care le execută sunt descrise mai jos: 

 în staţiile de sortare care funcţionează în municipiile Vulcan, Petroşani şi în oraşul Petrila 
deşeurile de ambalaje colectate selectiv sunt sortate, presate în baloţi, ambalate şi depozitate 
temporar în vederea valorificării; 

 deşeurile menajere colectate în amestec din zona Brad, la trecerea prin staţia de sortare - 
transfer, sunt sortate în următoarele fracţii: fracţia cu diametru mai mic de 5 cm, care este 
destinată eliminării prin depozitare sau este folosită la recontrucţia ecologică a haldelor de steril, 
fracţia destinată valorificării energetice, fracţia de ambalaje din plastic şi aluminiu destinată 
valorificării şi fracţia finală destinată eliminării prin depozitare; 

 la staţia de transfer   din   Oraşul   Haţeg   deşeurile   sunt   presate   în transcontainere mari, 
apoi trimise la depozitare; 

Toate facilităţile de tratare a deşeurilor enumerate mai sus au fost realizate prin accesarea fondurilor Phare de 

către autorităţile administraţiei locale. 

În anul 2013 APM Hunedoara a emis Acordul de Mediu nr.2/12.09.2013 pentru proiectul ,,SISTEM 

DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA’’,ca urmare a cererii 

adresate de Consiliul Judeţean Hunedoara. Proiectul are în vedere realizarea următoarelor obiective: 

 staţie de sortare,staţie de tratare mecano-biologică,depozit de deşeuri cu capacitatea de 4576800 
mc în localitatea Bârcea Mare; 

 staţie de sortare deşeuri Petroşani,cu capacitatea de 15980 to/an şi suprafaţa construită de 3000 mp; 
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 staţie de transfer deşeuri Petroşani, cu capacitatea de 42571to/an şi suprafaţă construită de 140000 
mp; 

 închidere depozite neconforme: Deva (6,74ha), Orăştie (5,0ha), Haţeg (2,0ha), Hunedoara (5,28ha), 
Călan (1,02ha), Rapoltu Mare (2,92ha), Petrila (4,0ha), Aninoasa (0,8ha), Lupeni (4,53ha). 

Obiectivele sunt realizate,staţiile şi deponeul sunt autorizate. 

Generarea si gestionarea deşeurilor industriale 

a) Deşeuri de producţie nepericuloase 

Deşeurile de producţie provin din diferite ramuri ale industriei. În ultimul timp, domeniile sunt tot mai 

diversificate, la fel şi gama de deşeuri generate. În unităţile industriale există în general o responsabilitate mai 

mare pentru gestionarea corectă a deşeurilor, mai ales în ceea ce priveşte colectarea şi depozitarea separată a 

fracţiilor periculoase şi nepericuloase. Operatorii economici exercită şi o mai bună urmărire a trasabilităţii 

ulterioare a deşeurilor până la valorificarea sau eliminarea finală. În  tabelul de mai jos sunt redate cantităţile de 

deşeuri industriale generate între anii 2015- 2019, rezultate din raportările operatorilor economici care au 

răspuns la chestionarele de anchetă statistică anuală. 

Tabel 2-28 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie generate în perioada 2015 – 2019. 

Activitate 

economică 
2015 2016 2017 2018 2019 

Deşeuri industriale nepericuloase  
generate to/an 

1292472 1131843 771566 459286 1351614 

Deşeuri industriale din industria 
extractive generate to/an 

542258 528040 0 336077 441015 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

b) Deşeuri de producţie periculoase 

Obiectivele care trebuie urmărite în gestionarea deşeurilor periculoase sunt: minimizarea impactului acestora 

asupra sanătăţii umane şi a mediului inconjurător şi maximizarea folosirii eficiente a resurselor   naturale. 

Deşeurile periculoase sunt acele deşeuri care prezintă una din proprietăţile periculoase definite în legislaţia 

specifică sau conţin constituenţi care prezintă aceste proprietăţi. Pentru generatorii acestor deşeuri sunt 

prevăzute prin legislaţia naţională reglementări specifice în ceea ce priveşte gestionarea. Tabelul următor 

prezintă evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase generate, pe perioada 2015-2019, aşa cum au rezultat din 

ancheta statistică anuală. 

Tabel 2-29 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase generate în perioada 2015 – 2019. 

Activitate economică 2015 2016 2017 2018 2019 

Deşeuri periculoase generate (tone/an) 3533 1063 664 81158 21653 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

Fluxul de deseuri 

a) Deseuri din echipamente electrice si electronice (DEEE) 

În judeţul Hunedoara, la sfârşitul anului 2019 au fost înregistraţi în Registrul EEE, un număr de 7 producători 

de echipamente electrice şi electronice. 

Deoarece în anul 2021 nu a mai fost funcțională baza de date SIM, nu au fost validate datele aferente 

anului 2019. 

În tabelul de mai jos sunt cantităţile de DEEE colectate de la populaţie la nivelul anilor 2013-2017 de către 

operatorii economici autorizaţi în acest scop. Datele au fost validate şi corespund raportărilor naţionale către 

EUROSTAT. 
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Tabel 2-30 - Situatia colectarii DEEE în perioada 2013 – 2017 

An 
Cantitate totală  colectată 

(tone) 

2013 351,79 

2014 301,96 

2015 319,11 

2016 628,83 

2017 1975,20 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

b) Deseuri din ambalaje 

Deşeurile de ambalaje se regăsesc în deşeurile menajere într-un procent important, ele provenind din 

ambalajele introduse pe piaţă odată cu produsele ambalate. Principalii parametrii care pot influenţa generarea 

deşeurilor de ambalaje sunt schimbările economice, cele privind cererea, natura bunurilor de larg consum şi 

schimbările în tehnologiile de fabricaţie a ambalajelor. 

Toate ambalajele introduse pe piaţă împreună cu produsele ambalate ajung la consumatorul final odată cu 

produsele, iar după consumarea acestora devin deşeuri de ambalaje. În general, toate deşeurile de ambalaje au 

un potenţial ridicat de reciclare constituind surse importante de materii prime pentru industriile respective. 

Un număr de 104 operatori economici din judeţ au transferat responsabilitatea către organizaţiile colective- 

care au transmis datele direct la ANPM Bucureşti; Deoarece în anul 2021 nu a mai fost funcțională baza de 

date SIM, nu au fost validate datele aferente anului 2019. 

Tabel 2-31 - Situatia colectarii deseurilor din amabalaje în perioada 2014 – 2018. 

TIP DE MATERIAL 
Cantitate colectata (to) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Sticlă 612 1624 217 204 310 

Plastic 6577 4807 5395 4660 6594 

Hârtie şi carton 5439 5538 5100 4011 3262 

Metal 226 226 101 886 120 

Lemn 1729 1729 3463 1917 2324 

Altele 0 0 0 0 0 

TOTAL 13212 13924 14276 11678 12610 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

La sfârşitul anului 2019, la nivelul județului au fost autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de ambalaje un nr. de 

68 operatori economici . 

Distribuţia pe judeţ a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că 

deşeurile colectate în judeţ pot ajunge la tratare în alt judeţ. În plus o parte din deşeurile de ambalaje colectate 

în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. 

La nivelul anului 2018 au fost îndeplinite ţintele de reciclare/valorificare conform tabelului de mai jos: 

Tabel 2-32 - Tintele de reciclare / valorificare - 2018 

 

Tip material 

% 

Reciclare 2018 

% 

Valorificare 2018 

Sticlă 61.14 61.14 

Plastic 42.99 45.62 
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Tip material 

% 

Reciclare 2018 

% 

Valorificare 2018 

Hârtie şi Carton 88.91 91.51 

Metal - Total 58.68 58.68 

Lemn 28.39 31.48 

TOTAL GENERAL 57,87 60 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

La sfârşitul anului 2019 în judeţ a fost un operator economic autorizat pentru valorificarea energetică a 

deşeurilor de ambalaje:SC Heidelberg Cement Romania SA                    şi un număr de 13 operatori economici autorizaţi 

pentru reciclarea/valorificarea deşeurilor de ambalaje. 

c) Vehicule scoase din uz (VSU) 

La nivelul anului 2015 şi 2016 au deţinut autorizaţii pentru activitatea de colectare/tratare VSU un număr de 20 

operatori economici, în anul 2017 au fost 21 operatori economici, în anul 2018 au fost 22 operatori economici iar 

în anul 2019 au fost 20 operatori economici autorizați pentru colectare/tratare VSU. 

Se poate observa un trend crescător până la nivelul anului 2018, apoi urmează o scădere privind 

operatorii economici autorizaţi în vederea colectării/tratării VSU. 

Numărul vehiculelor colectate şi tratate în ultimii 5 ani este prezentat în tabelul următor: 

Tabel 2-33 - Vehicule colectate si dezmembrate in perioada 2015 – 2018. 

An Nr. vehicule colectate Nr. vehicule tratate/dezmembrate 

2015 661 661 

2016 933 933 

2017 907 907 

2018 1576 1576 

2019 1600 1600 

(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

2.5 SITUATIE SOCIO-ECONOMICA SI PROGNOZE SOCIO – ECONOMICE  

Dezvoltarea demografica si macroeconomica a Romaniei, din 1990 pana in anul 2011, inclusiv unii indicatori 

specifici precum indici de pret si rata inflatiei, a avut un comportament fara precedent. Populatia a scazut de la 

23.2 milioane de persoane in 1990 la 20 milioane in 2011, conform datelor finale ale INS, rezultate in urma 

recensamantului din octombrie 2011. La recensamantul anterior, din 2002, populatia numara 21,6 milioane de 

persoane, ceea ce arata o scadere accelerata in doar 10 ani. 

In ceea ce priveste macroeconomia, aceasta a urmat un drum in etape, incepand din 1990 si pana in 2011. In 

perioada 1990 - 1992 s-a inregistrat o scadere, dupa care in perioada 1993 - 1999 aceasta a inregistrat o 

stagnare si, uneori, o usoara crestere. Anii 2000 - 2008 au fost ani de crestere constanta, ca din 2009 pana in 

prezent economia si macroeconomia Romaneasca sa se afle in recesiune. 

Forta de munca, in aceasta perioada, din 1990 pana in 2011, a fost marcata de o discrepanta puternica intre 

resursele de munca si populatia activa. 

Pentru acest capitol sunt folosite cele mai recente date oficiale comunicate de Institutul National de Statistica 

(INS) si ale Eurostat. Acest fapt garanteaza consistenta si gradul de comparare al datelor. Datele despre 

populatie sunt cele conform recensamantului din octombrie 2011. Cele mai importante date economice sunt 

disponibile pana la anul 2008 si 2010.  
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2.5.1 Evolutia demografica 

2.5.1.1.  Populatia Romaniei 

Conform rezultatelor finale ale recensamantului din anul 2011, Romania are o populatie de 20.121.641 locuitori. 

Populatia masculina reprezinta 9.788.577 de locuitori, iar populatia feminina, 10.333.064, ceea ce constituie un 

raport de 48.65% la 51,35%1. 

In Romania se observa un declin demografic accentuat, caracterizat printr-un ritm scazut de crestere al 

populatiei (in ultimii 20 ani chiar de scadere), printr-un nivel redus al fertilitatii, imbatranirea demografica, un 

nivel ridicat al migratiei externe (mai ales dupa 1990), un nivel ridicat al mortalitatii generale dar si un nivel 

relativ ridicat al mortalitatii infantile. 

Dupa 1990 populatia Romaniei a scazut continuu. Numai in intervalul 2002 - 2008 (1 ianuarie) numarul 

romanilor s-a diminuat cu 304,9 mii persoane, ca in perioada 2008 - 2011 aceasta sa scada cu aproape 2,5 

milioane de persoane. 

Si la nivel european se poate spune ca populatia este in scadere, dar se poate observa si un alt proces, acela al 

imbatranirii populatiei. Ca aspect pozitiv al acestui proces se poate spune ca a crescut speranta de viata. Totusi, 

tara noastra nu se incadreaza integral in acest circuit. Pe ansamblu, populatia a scazut in noua state ale Uniunii 

Europene si a urcat in 18 tari ale blocului comunitar. 

In ceea ce priveste Romania, tara noastra a inregistrat in perioada 2002 – 2011 cea mai drastica scadere a 

populatiei din toata Uniunea Europeana. De la 21.680.974 de locuitori in 2002 si pana la 20.121.641 de 

persoane in 2011, adica, un declin de 7,2%. Pe locul doi se situeaza Lituania, cu o scadere a populatiei de 

aproape 7% (de la 3.475.586 de lituanieni in 2002 si pana la 3.244.601 in 2011), uramata de Bulgaria, cu o 

scadere de 5%. 

Recenta evolutie demografica a Romaniei a fost puternic influentata de procesul de transformare sociala si 

economica, cauzat de schimbarile politice de la inceputul anilor 1990. Conform graficului de mai jos, populatia 

Romaniei a atins cea mai mare valoare in anul 1990, cu un numar 23.2 milioane de locuitori. Curba graficului de 

mai jos rezulta din recensamintele efectuat ein anii 1966, 1977, 1992, 2002 si 2011. 
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Figura 2-10 - Evolutia demografica a Romaniei conform  recensamintelor. 

                                                      

1Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 20.10.2011 - 31.10.2011, rezultate, 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Incepand cu anul 1970 (20.3 milioane de locuitori), populatia a crescut cu 0.68% in medie pe an si a atins cea 

mai inalta valoare in 1990. De atunci, populatia a inregistrat un ritm de scadere continuu, cu un procent mediu 

anual de 0.44%. 

Conform datelor recensamantului din 2002, numarul de locuitori ai Romaniei a scazut cu 5.5% intre anii 1992 si 

2002, urmand o tendinta demografica inversa fata de cea observata intre anii 1977 si 1992, cand a crescut cu 

5.7%. In perioada 2002-2007, populatia Romaniei a scazut cu un procent mediu anual de -0.24% (-1.18% pe 

toata perioada de timp). 

Dupa cum s-a arat mai sus in acest capitol, in statele europene s-a inregistrat o tendinta similara in ceea ce 

priveste evolutia populatiei. Strategia 2020 a Comisiei Europene a identificat probleme cu privire la imbatranirea 

populației2, la globalizare, schimbarile climatice, competitivitate și in ceea ce priveste dezechilibrele 

macroeconomice. In urma cu saizeci de ani, numarul de nașteri a crescut brusc și a ramas ridicat pentru 

aproximativ 20 la 30 de ani. Acum, copii din acea perioada, au atins varsta de 60 de ani și au inceput sa se 

pensioneaza. Acest lucru marcheaza o cotitura in dezvoltarea demografica a Uniunii Europene. Insa, la nivel 

european, sunt in curs de dezvoltare doua tendinte pozitive: o usoara crestere a fertilitatii si o mai mare 

speranta de viata.  

In Romania, tendinta de scadere a populatiei s-a datorat in principal cresterii naturale negative (constant 

negativa din 1992) si bilantului negativ al migratiei externe. 

Dupa anii 1990, migratia neta a fost negativa. Pana in 1990, populatia nu avea voie sa paraseasca tara. Cea 

mai intensa migratie externa s-a inregistrat in perioada 2002-2006. 

Motivele cresterii naturale negative sunt o rata de fertilitate scazuta. In Romania, ratele totale de fertilitate au 

fost pe un trend descendent dupa 1990, ajungand la un nivel constant de circa 1,3 copii/femeie in ultimii 15 ani. 

Rata de fertilitate este proiectata sa creasca pana in 20.603, dar este de asteptat sa ramana sub rata de 

inlocuire naturala de 2,1 si sub rata medie de fertilitate la nivelul Uniunii Europene (cu 0,16%). Pe de alta parte, 

din punct de vedere al ratei de fertilitate, la nivel mondial, Romania se situeaza pe pozitia 209 din 222 de tari si 

teritorii, prima tara inregistrand in 2011 un numar de copii nascuti/femeie de 7,6, iar ultima, un numar de 0,92. 

Speranta de viata a fost in crestere moderata incepand din anul 1970. Intre 1990 si 2010, speranta de viata la 

nastere a crescut in mod semnificativ, in special pentru femei. Se observa ca diferenta dintre speranta de viata a 

femeilor si cea a barbatilor creste, pe fondul cresterii generale a sperantei de viata. Daca in 1990 diferenta era 

de aproximativ șase ani, in 2010 a ajuns la 7,54 ani. Proiectiile pana in 2060 privind speranta de viata la nastere 

arata o crestere semnificativa (86,7 ani pentru femei si 81,8 ani pentru barbati), avand in vedere ca in prezent 

Romania se afla la un nivel foarte scazut in comparatie cu cel din celelalte state membre UE. 

In 2002, populatia urbana reprezinta 52.7 % din populatia totala, iar populatia rurala, 47,3 %. Din 1990 (53.2 % 

fata de 46.8 %), raportul a fost unul relativ stabil, dupa cum se constata in graficul de mai jos.4 

                                                      
2 Eurostat, Demography report 2010 - Older, more numerous and diverse Europeans, March 2011 

3 Eurostat - The 2012 Ageing Report; Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060) 

4 Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 20.10.2011 - 31.10.2011, rezultate, 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/


Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                         Capitolul 2. Analiza situatiei existente 

  

Pag. 45 

 

Repartizarea populatiei urban / rural

0

2

4

6

8

10

12

14

1992 2002 2011

Anul

L
o

c
u

it
o

r
i 

(%
)

Urban

Rural

 

Figura 2-11 - Evolutia demografica a Romaniei pe medii urban/rural. 

Curba inregistrata in anul 2002 rezulta din datele recensamantului, iar cea inregistrata in 2005, din schimbarile 

de status al anumitor unitati administrative. Acestea au trecut de la statutul de comuna la cel de oras sau 

municipiu, determinand astfel cresterea densitatii populatiei urbane. 

In 2011, repartizarea populatiei in mediul urban si rural este dupa cum urmeaza: 10.054.961 (52,7%) locuitori 

stabili in mediul urban si 8.988.806 (47,3%) de locuitori in mediul rural.  

Evolutia densitatii populatiei in mediul urban si in mediul rural este influentata de trei procese diferite de 

stratificare. Ratele de natalitate si de mortalitate sunt diferite in mediul urban si in mediul rural. 

Diferentele la care s-a facut referire mai sus sunt urmatoarele: in primul rand, rata de fertilitate este mai mare in 

mediul rural decat in mediul urban; pe de alta parte, populatia feminina in varsta fertila este mai densa in mediul 

urban decat in mediul rural; de asemenea, populatia cu varsta inaintata este mai densa in mediul rural decat in 

mediul urban al tarii. 

In al doilea rand, acest raport este influentat de migratia interna (din asezari rurale in localitati urbane si invers). 

In sfarsit, migratia externa (cu alte tari) a populatiei este diferita in mediul urban si cel rural. Majoritatea 

emigrantilor provine din mediul urban. 

2.5.1.2. Populatia Regiunii de Dezvoltare Vest 

Conform datelor finale INS, rezultate dupa recensamantul din 2011, Regiunea de Dezvoltare Vest a Romaniei 

are, o populatie stabila de 1.828.313 locuitori, ceea ce reprezinta 9% din populatia totala a tarii. Din acest numar 

de locuitori, 1.135.415 locuiesc in mediul urban (62% din total), iar 692.898 in mediul rural (38% din total). Fata 

de repartizarea la nivel national, Regiunea de Dezvoltare Vest are o populatie urbana mai numeroasa. La nivel 

national repartizarea este de 52,7% locuitori in mediul urban si de 47,3% in mediul rural. 

Din totalul populatiei stabile a Regiunii de Dezvoltare Vest, 943.796 persoane sunt femei (51,6% din total), iar 

884.517 (48,4% din total) sunt barbati.  

Media regionala de 61,15 loc / km² este inferioara celei nationale (84,4 loc / km²), cea mai mare densitate a 

populatiei fiind in judetul Timis (74,7 loc /km²), iar sub mediaregionala sunt judetele Hunedoara (69 loc / km²), 

Arad (52,7 loc / km²), Caras Severin (32,2 loc / km²).  
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Pe langa Hunedoara, regiunea Vest cuprinde urmatoarele judete: Timis, Arad si Caras Severin. 

Ponderea populatiei in regiunea Vest si in judetul Hunedoara la nivel 

national, in 2011

92%
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Figura 2-12 - Ponderea populatiei in regiunea Vest si in judetul Harghita la nivel national, in 2011. 

2.5.1.3. Populatia judetului Hunedoara 

Judetul Hunedoara are, conform datelor preliminare INS, rezultate dupa recensamantul din 2011, 418.565 

locuitori, ceea ce reprezinta 2% din populatia totala a Romaniei. Evolutia populatiei judetului Hunedoara este 

prezentata in graficul de mai jos.  
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Figura 2-13 - Evolutia populatiei in judetul Hunedoara, la recensaminte. 

Toate localitatile din judet au cunoscut un declin demografic, urmarind astfel trendul inregistrat la nivel national. 

Conform datelor INS, orasele din judetul Hunedoara au o populatie in descrestere numerica, un proces ce se 

mentine din anul 1992. Conform datelor inregistrate anterior se constata ca perioada cresterii maxime a 

populatiei a fost in anii 1990 - 1992, in anul 1992 facandu-se primul recensamant de dupa caderea regimului 

comunist. La acel moment judetul Hunedoara avea o populatie de 547.950 persoane.  

In Judetul Hunedoara evolutia populatiei pe termen lung (1966-2011) se inscrie in tendintele generale la nivel 

national, respectiv de crestere a populatiei urbane si diminuare a populatiei rurale pana in anul 1992. Dupa 

aceasta perioada s-a inregistrat o usoara scadere atat in mediul urban cat si in mediul rural. 

Curbele din graficul de mai jos rezulta din datele recensamintelor populatiei efectuate in anii 1992, 2002 si 2011 

si ale estimarilor realizate intre recensaminte. 

In 2012, judetul Hunedoara cuprindea 69 de unitati administrative: 7 municipii: Deva, cu 61.123 locuitori,    

VULCAN cu 24.160 locuitori, Brad cu 14.495 locuitori, Hunedoara cu 60.525 locuitori, Lupeni cu 

23.390 locuitori, Orastie cu 18.227 locuitori si Petrosani cu 37.160 locuitori ; 7 orase: Aninoasa (4.360 locuitori), 

Calan (11.279 locuitori), Geoagiu (5.294 locuitori), Hateg (9.685 locuitori), Petrila (22.692 locuitori), Simeria 

(12.556 locuitori) si Uricani (8.972 locuitori); 55 de comune. Acestea din urma au populatii cuprinse intre 

127 locuitori (Batrana) si 4.122 locuitori (Pui). Repartizarea populatiei in aceste unitati, in 2011, este prezentata 

in graficul de mai jos.  
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Figura 2-14 - Repartizarea asezarilor umane in judetul Hunedoara. 

2.5.2. Marimea gospodariilor 

2.5.2.1. Marimea gospodariilor in Romania 

In medie, in 2011, in Romania, o gospodarie cuprinde 2,66 persoane. Numarul membrilor componenti ai unei 

gospodarii, in mediul urban, este de 2,53, putin mai mic decat numarul din mediul rural, care este de 2,83. 5 

                                                      
5 Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 20.10.2011 - 31.10.2011, 

rezultate. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Tabel 2-34 - Numar de membri ai unei gospodarii, in Romania. 

Numarul mediu  de persoane in gospodarie 2001 2011 

Urban 2.83 2.53 

Rural 2.96 2,83 

Total national 2.89 2,66 

Se constata ca numarul mediu de persoane in gospodarie la nivel national este in scadere cu aproximativ 8% in 
2011 fata de 2001, cu 10% in mediul urban si cu 4% in mediul rural.  

2.5.2.2. Marimea gospodariilor in Regiunea de Dezvoltare Vest si in judetul Hunedoara 

In urma recensamantului din anul 2011, conform datelor provizorii furnizate de Institutul Natinal de Statistica 

INS, gospodariile din Regiunea de Dezvoltare Vest aveau in medie 2,62 de persoane. In mediul urban media 

era de 2,45, iar in mediul rural de 2,95.  

La aceeasi data, in judetul Hunedoara se inregistra un numar mediu al persoanelor in gospodarii de 2,5. In 

mediul urban media era de 2,43 iar in mediul rural de 2,75. 

Tabel 2-35 - Numarul de membri ai unei gospodarii din Regiunea de Dezvoltare Vest si din judetul Hunedoara. 

Numarul mediu  de persoane in gospodarie 2011 - total 2011 - urban 2011 - rural 

Regiunea de Dezvoltare Vest 2,62 2,45 2,95 

Judetul Hunedoara 2,50 2,43 2,75 

Total national 2,66 2,53 2,83 

Din datele prezentate in tabelul de mai sus se constata ca la nivel regional numarul mediu de locuitori dintr-o 

gospodarie este apropiat de cel la nivel national, insa la nivelul judetului Hunedoara media este mai mica, cea 

mai mare diferenta constatandu-se in mediul urban.   

In ultima perioada (2015-2020), populatia a dovedit un caracter de mobilitate. Astfel, distribuţia populaţiei după 

domiciliu precum şi locuintele existente în judeţul Hunedoara în perioada 2015-2020 se prezintă în tabelul de mai 

jos: 

Tabel 2-36 - Distribuţia populaţiei după domiciliu şi locuinţele existente în judeţul Hunedoara. 

Ani 
Număr persoane Număr gospodării 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

2015 473887 369204 104683 199948 150724 49224 

2016 470223 366194 104029 200201 150892 49309 

2017 466139 362673 103466 200466 151093 49373 

2018 462236 359597 102639 200658 151263 49395 

2019 458125 356255 101870 200878 151428 49450 

2020 453431 352298 101133    

(Sursă: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO până la data elaborării prezentului raport nu 
au fost prelucrate datele privind numărul gospodării pentru anul 2020) 
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2.5.3. Evolutii din punct de vedere economic 

2.5.3.1 Economia nationala 

Cursul de schimb valutar 

Istoricul cursului de schimb valutar este prezentat in tabelul urmator. Se poate observa o crestere de 10,7% a 

valorii euro fata de leu in periaoda 2015-2021. 

Tabel 2-37 - Evolutia cursului de schimb valutar. 

Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Euro = x Lei 
4,4450 

 
4,4908 4,5681 4,6535 4,7452 4,8371 4,9204 

(Sursă: BNR) 

Se preconizeaza ca Romania nu va introduce Euro mai devreme de 2024. 

Produsul Intern Brut la nivel national 

Variatia ratei de crestere a PIB (%) se regaseste in tabelul urmator:  

Tabel 2-38 - Rata de crestere a PIB/locuitor. 

Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

Rata de crestere PIB (%) -2,60 1,65 2,48 -2,68 -0,4 

(Sursă: insse.ro) 

Variatia inflatiei este prezentata in tabelul urmator (periaoda 2015 – 2020): 

Tabel 2-39 - Rata inflatiei la nivel national. 

ANUL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RATA INFLATIEI (%) -0,6 1,5 1,3 4,6 3,8 2,6 

(Sursă: insse.ro) 

Indicele anual al preturilor de consum 

Indicele anual al preturilor de consum masoara evolutia de ansamblu a preturilor marfurilor cumparate si a 

tarifelor serviciilor utilizate de catre populatie in anul curent fata de anul precedent.  

Acest indice este determinat ca raport, exprimat procentual, intre indicele mediu al preturilor din anul curent si 

indicele mediu al anului precedent. 

Tabel 2-40 - Evolutia indicelul anual al preturilor de consum. 

ANUL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

IPC 99,41 98,45 101,34 104,63 103,83 102,63 

(Sursă: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO) 

Variatia valorica a salariului mediu brut pe economie in periaoda 2015-2020 este preszentata in tabelul urmator:  

Tabel 2-41 - Variatia salariului mediu brut la nivel national. 

ANUL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SALARIUL MEDIU BRUT 2415 2681 3131 4162 5163 5429 

(Sursa: https://static.anaf.ro/) 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                         Capitolul 2. Analiza situatiei existente 

  

Pag. 50 

 

Ocuparea fortei de munca 

Rata de ocupare (15-64 de ani) a variat in Romaina intre 54,5% in anul 2015 si 55,1% in anul 2020, ceea ce 

reprezeinta o crestere de  1,09%. 

Tabel 2-42 - Rata de ocupare pe total si pe grupe de varsta (15-64 ani). 

Anul 
Total 

populatie 
Total 

15-64 ani 

Grupe de varsta 

15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani > 65 ani 

TOTAL 
        

2015 54.5 66.1 31.3 81.5 85.7 79.8 42.7 8.9 

2016 53.7 65.6 28.0 80.6 84.6 80.2 44.2 8.2 

2017 54.9 67.3 30.0 81.9 85.7 82.4 46.0 8.8 

2018 55.0 67.8 29.5 81.5 86.3 82.5 47.5 8.6 

2019 55.1 68.6 29.6 82.4 86.5 83.1 48.9 7.6 

2020 55.1 69.2 29.7 82.7 86.6 83.5 50.2 6.8 

(Sursă: insse.ro) 

Evolutia somajului in perioada 2015 – 2020 a fost caracterizata de o scadere de 1,8%, situatia detaliata fiind 
prezentata anual in tabelul urmator:  

Tabel 2-43 - Rata somajului pe total si pe grupe de varsta (15-64 ani). 

Anul Total 
Grupe de varsta 

15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani >55 ani 

TOTAL 
      

2015 6.8 21.7 8.1 5.3 5.2 3.0 

2016 5.9 20.6 7.3 4.6 4.2 2.6 

2017 4.9 18.3 6.1 3.2 3.6 2.6 

2018 4.2 16.2 4.8 3.0 3.1 2.0 

2019 3.9 16.8 4.5 2.6 2.7 2.0 

2020 5.0 17.3 6.2 3.8 3.6 2.9 

(Sursă: insse.ro) 

Principalele industrii – ponderea in Produsul Intern Brut 

Evolutia PIB in perioada 2015-2020 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 2-44 - Produsul intern brut in periaoda 2015-2020. 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB 

(mil. lei) 711929.9 763652.5 857895.7 951728.5 1058973.2 1055548.8 

(Sursă: insse.ro) 

Situatia detaliata a PIB in perioada 2015-2020, pe domenii, este prezentata in Anexa 2.5.  

2.5.3.2. Economia in Regiunea Vest si in judetul Hunedoara 

La nivelul Regiunii Vest6 datele referitoare la starea economica existente la INS in momentul elaborarii prezentei 

revizii de MP sunt valabile numai pana in anul 2018.  

                                                      
6 Sursa datelor: INS si ADR Vest 
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Cu mici exceptii, localitatile urbane din Regiunea Vest sunt orase relativ vechi care au cunoscut o dezvoltare 

constanta. Perioada industrializarii si a economiei planificate din anii ’70 si ’80 si-a pus amprenta asupra 

oraselor din regiune, existand localitati cu caracter monoindustrial, care s-au confruntat cu reale probleme de 

adaptare.  

Regiunea Vest este considerata a fi o regiune in crestere, cu rezultate economice superioare mediei nationale, 

adesea pe locul doi, dupa Regiunea Bucuresti-Ilfov. 

Situtaia detaliata pentru peridoada 2014-2017 privind valaorile PIB la niel de regiune si judet, sunt prezentate in 

tabelul urmator: 

Tabel 2-45 - Produsul intern brut in perioada 2014-2017        (-milioane lei preţuri curente-) 

 2014 2015 2016 2017 

A 1 2 3 4 

Total ţarǎ 668590.1 712587.8 765135.4 857895.7 

Regiunea Vest*) 61516.8 67458.0 74234.5 80895.3 

Judeţul Hunedoara 10879.7 10817.6 12046.5 13561.7 

Ponderea judeţului în:     

- total ţară - % 1.6 1.5 1.6 1.6 

- regiunea de vest - % 17.7 16.0 15.7 16.8 

*) Regiunea de vest: cuprinde judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

Structura administrativa 

Regiunea Vest ocupa o suprafata de 32,034 km2 (reprezentand 13.4% din suprafata intregii tari) si cuprinde 42 

orase (din care 12 sunt municipii) si 276 comune (318 unitati administrativ-teritoriale), grupate in 4 cjudete: Arad, 

Caras-Severin, Hunedoara si Timis. 

Hunedoara este un judet al Romaniei cu o suprafata de 7.063 km2, capitala de judet fiind municipiul Deva. 

Judetul Hunedoara este unul dintre cele mai intinse judete din Romania, insa si unu dintre cele mai putin 

populate ( 64,2 loc/km2)– popuatia totala ridicandu-se, la nivelul anului 2012, la 453.730 locuitori, dintre care in 

zona proiectului – 296.574 locuitori (192.027 lucuitori in zona urbana si 192.027 locuitori in zona rurala).  

Din punct de vedere administrativ, judetul Hunedoara – zona de acoperire a proiectului, incude 4 municipii 

(Hunedoara, Deva, Brad, Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), 55 comune si 460 sate. Regiunea 

care nu este inclusa in zona de acoperire a acestui proiect, mai exact Valea Jiului, include 3 municipii (Vulcan, 

Petrosani, Lupeni), 3 orase (Aninoasa, Petrila, Uricani) si 13 orase. 

Principala problema legata de dezvoltarea judetului Hunedoara o reprezinta concentrarea dezvoltarii in jurul 

centrelor mono-industriale, respectiv Hunedoara si Deva. Aceasta situatie caracterizata de concentrarea 

dezvoltarii in jurul unor intreprinderi si centre miniere a antrenat dificultati majore in procesu de restructurare 

economica.  

Populatie 

Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, aflate pe site-ul Direcţiei Judeţene de 

Statistică Hunedoara, judeţul Hunedoara avea în octombrie 2011 o populaţie de 418.565 locuitori, din care 

313.918 (75%) locuiau în mediul urban şi 104.647 (25%) - în mediul rural. La aceeaşi dată, din totalul populaţiei 

214.584 erau femei (51.3%) şi restul de 203.981- bărbaţi. Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, 

populaţia stabilă a scăzut cu 67.1 mii persoane (din care, 34.8 mii femei).  

Populaţia stabilă a celor mai importante municipii la finele anului 2011 era următoarea: Deva (61.123 persoane), 

Hunedoara (60.525 persoane) şi Petroşani (37.160 persoane). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei 
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stabile, judeţul Hunedoara se situează pe locul 22 în ierarhia judeţelor. Evoluţia numerică a populaţiei totale în 

perioada 2001 - 2011 la nivelul judeţului este prezentată în figura urmatoare. 

Prognozele cu privire la populatia judetului Hunedoara, inclusiv scenariile de dezvoltare optimiste, previzioneaza 

continuarea tendintei de declin demografic. Urmatoarea diagrama arata dezvoltarea populatiei in perioada 2019 

- 2070 si populatia estimata in urmatoarele doua decenii, potrivit prognozelor pentru populatie ale Institutului 

National de Statistica (INS). 

 

Figura 2-15 - Proiectia populatiei judetului Hunedoara in perioada 2019– 2070. 

Varianta constanta reprezinta o „varianta reper”, cu rol de a compara rezultatele obtinute prin mentinerea 

valorilor fertilitatii, sperantei de viata si migratiei nete din anul 2019 inregistrate in cadrul fiecarui judet. In 

varianta constanta, Romania ar urma sa ajunga in anul 2070 la 10,8 milioane locuitori.  

In varianta optimista, pentru anul 2070, rezultatul proiectarii la nivel national este de 15,3 milioane locuitori, iar in 

varianta pesimista de 11,8 milioane locuitori.  

Varianta medie reprezinta varianta cea mai plauzibila asupra evolutiei populatiei, pe baza careia Romania ar 

urma sa aiba, in anul 2070, o populatie rezidenta de 13,2 milioane locuitori. In varianta intermediara populatia 

rezidenta este estimata, in anul 2070, la 13,8 milioane locuitori.  

In toate variantele de proiectare, populatia rezidenta a tarii se va reduce cu valori cuprinse intre 4,1 milioane 

persoane (varianta optimista) si 8,6 milioane persoane (varianta constanta). 

Resurse de munca 

Pentru populatia Regiunii Vest, concentrarea activitatii economice conteaza in principal deoarece aceasta 

inseamna ca disponibilitatea si calitatea oportunitatilor de angajare sunt raspandite neuniform in cadrul regiunii. 

In absenta unei mobilitati, fie prin naveta fie prin mutare, acest lucru ar fi de asteptat sa rezulte in rate 

neuniforme ale ocuparii fortei de munca. De fapt, diferentele intre judete sunt dramatice. Daca regiunea Vest pe 

ansamblu a avut o rata a somajului sub media nationala, aceasta este inclinata de rata extrem de scazuta a 

judetului Timis, restul regiunii a avut rate semnificativ mai ridicate ale somajului, cu Arad si Hunedoara 

inregistrand rate ale somajului cu mult peste media nationala Acest decalaj intre Timis si restul regiunii a crescut 

dramatic in ultimul deceniu. Potrivit datelor de la Eurostat, Timis a eliminat in principiu somajul in perioada 2002 

- 2008, in timp ce Caras-Severin si Hunedoara au redus si ele substantial somajul. 
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Ratele de participare a fortei de munca variaza, de asemenea, semnificativ in cadrul regiunii. Poate surprinzator, 

acestea sunt cele mai ridicate in Caras-Severin si Hunedoara care, in contrast fata de tendintele nationale, nu 

au cunoscut scaderea participarii intre 2002 si 2008.  

Astfel, la sfarsitul anului 2018 numarul mediu al salariatilor din judetul Hunedoara era:cel prevazut in tabelul 

urmator:  

Tabel 2-46 - Numarul mediu de salariati in judetul Hunedoara la sfarsitul anului 2018. 

- număr persoane- 

                                                                   2015 2016 2017 2018 

A 1 2 3 4 

Total judeţ Agricultură,silviculturǎ şi 

pescuit Industrie 

-Industria extractivă 

-Industria prelucrătoare 

-Prod.furniz.en.el.,termică, gaze, apă caldă, 

aer cond. 

-Distrib.apă, salubr., gest.deşeuri, activ.de 

decontamin. 

Construcţii 

Comerţ cu ridicata şi cu amăn., repar. 

autov.şi motociclete 

Transport şi depozitare Hoteluri şi 

restaurante Informaţii şi comunicaţii 

Interm.financ.şi asigurări Tranzacţii 

imobiliare 

Activ.profes.,ştiinţifice şi tehnice 

Activ.serv.adm. şi activ.de serv.suport 

Adm.publică şi apărare;asig.soc.din sist.public 

Invăţământ 

Sănătate şi asistenţa socială 

Activ.de spectacole, culturale şi 
recreative 

Alte activ.ale economiei naţionale 

105922 106944 106767 105407 

2948 2752 3040 2949 

42494 40714 39261 36569 

6298 5507 4663 3903 

29872 28950 28536 26936 

2933 2740 2275 2156 

3391 3517 3787 3574 

8019 8511 8886 8705 

18915 20040 19572 20697 

3716 3856 3707 3900 

2790 2917 3354 3218 

634 726 699 723 

994 1059 1042 1115 

341 321 305 279 

1479 1711 2054 2007 

3706 3885 4153 4171 

3894 4060 4159 4116 

6933 6976 6828 6887 

7470 7872 8324 8504 

 

908 

 

793 

 

716 

 

807 

681 751 667 760 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019 - DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA) 

Referitor la somaj, se poate spune ca dupa cresterea alarmanta a ratei de somaj din judetul Hunedoara, intre 

anii 2008-2011, situtaia din ultimii ani s-a imbunatatit semnificativ, numarul somerilor fiind in continua 

descrestere ( as evedea tabelul urmator): 
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Tabel 2-47 - Numarul somerilor inregsirtati in judetul Hunedoara la sfarsitul anului 2019 - număr persoane- 

                                                                                2016 2017 2018 2019 

A 1 2 3 4 

Şomeri-total 10789 7898 5830 5157 

- femei 5411 3766 3081 2714 

Primar, gimnazial, profesional 5857 5077 3528 3077 

- femei 2801 2251 1689 1463 

Liceal şi postliceal 4631 2150 1794 1554 

- femei 2449 1139 1069 922 

Studii universitare 301 671 508 526 

- femei 161 376 323 329 

Rata şomajului - % 6.0 4.5 3.3 3.0 

- femei -% 6.5 4.6 3.7 3.3 

Beneficiari de indemnizaţie de şomaj - total 4170 3248 2782 2368 

- femei 2048 1481 1544 1387 

Primar, gimnazial, profesional 1603 1475 1309 1175 

- femei 785 516 682 557 

Liceal şi postliceal 2295 1306 1141 876 

- femei 1119 701 655 592 

Studii universitare 272 467 332 317 

- femei 144 264 207 238 

Din beneficiari ajutor de şomaj - pers.care au     

lucrat 3798 3014 2579 2165 

- femei 1849 1359 1419 1212 

Primar, gimnazial, profesional 1602 1461 1309 1175 

- femei 785 510 682 557 

Liceal şi postliceal 1956 1124 967 675 

- femei 939 610 550 418 

Studii universitare 240 429 303 315 

- femei 125 239 187 237 

Din benef.aj.şomaj - beneficiari de ajutor de     

integrare 372 234 203 203 

- femei 199 122 125 175 

Primar, gimnazial, profesional 1 14 - - 

- femei - 6 - - 

Liceal şi postliceal 339 182 174 201 

- femei 180 91 105 174 

Studii universitare 32 38 29 2 

- femei 19 25 20 1 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019 - DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA) 
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2.5.4 Profilul economic al judetului Hunedoara 

Informatii generale  

Din punct  de vedere adminsitrativ situatia jduetului Hunedoara la finalul anului 2018 se regaseste in tabelul 
urmator: 

Tabel 2-48 - Structura adminsitrtaiva a judetului Hunedoara la sfarsitul anului 2018. 

Denumire 
 

U/M 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

 
A 

 
B 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Suprafaţa totală 

 

Densitatea populaţiei (1 iulie) Municipii şi 
oraşe 

- municipii 

 

- comune 

 

- sate 

din care: satele ce aparţin de 

municipii sau oraşe 

 

ha 

 

707212 

 

707261 

 

707319 

 

707291 

loc/kmp 66.7 66.3 65.6 65.0 

nr. 14 14 14 14 

nr. 7 7 7 7 

nr. 55 55 55 55 

nr. 457 457 457 457 

nr. 42 42 42 42 

(Sursă: Anuarul Statistic 2019 - DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA) 

Situare geografica  

Judetul Hunedoara este situat in partea central-vestica a Romaniei, fiind traversat de paralela de 46° latitudine 

nordica si de meridianul de 23° longitudine estica. Dintre vecinii acestuia, mentionam judetele: Arad, Alba, 

Vilcea, Gorj, Caras-Severin, Timis si Bihor.  

Relief 

Relieful judetului este variat, predominant muntos, cu inaltimi ce coboara de la 2500 m in sud (Muntii Retezat si 

Parang), la 200 m in Valea Muresului. Intre masivele din sud ale muntilor Retezat, Parang si Surianu si cele din 

nord ale muntilor Poiana Rusca si Apuseni (Metalici), se gasesc depresiuni cu sesuri si terase inalte, iar de-a 

lungul Muresului se aflã o zonã depresionarã mai larga. Reteaua hidrografica a judetuui este extinsa si 

complexa.  

Principalul acvifer din aceasta regiune il reprezinta raul Mures, cu afluentii sai, Strei, Rau Mare si Cerna. Partea 

de sud a judetuui este traversata de cursu estic si vestic al Jiului, in timp ce partea de nord este scadata de 

apele Crisului Alb.  

Acestora i se adauga numeroase lacuri, majoritatea de origine glaciara, in speciaI  in masivul Retezat - Tau 

Mare, Tau Mic, Tau Portii, Bucura, Zanoaga, Tau Negru, Judete, Slaveiul, Stanisoara, Tapului, Galesul; in 

Parang - Galcescu, Rosiile, Zavoaiele, Mandra, Denes etc si in masivul Surianu - Iezerul Mare si Iezerul Mic, 

toate acestea contribuind a imbogatirea cadrului natural al judetului. De o importanta deosebita se bucura 

lacurile antropice Cincis si Valea de Pesti.  

Resurse naturale  

 Zacaminte de carbuni : Huila in bazinul Petrosani (la Lupeni, Uricani, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea, 
Paroseni, Dilja, Barbateni, Livezeni); 

 Carbune brut in bazinul Tebea; 

 Zacaminte de fier : Muntii Poiana Rusca (Ghelari, Teliuc si Vadu Dobrii) si Muntii Zarand (Ciungani - 
Cazanesti);  
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 Minereuri auro-argintifere: Muntii Metalici (Musariu, Gura Barza, Brad, Certej, Sacaramb);  

 Pirite cuprifere: Deva; 

 Minereuri complexe neferoase: Muntii Metaliferi (Baita, Sacaramb, Hondol, Magura-Toplita), Muntii 
Poiana Ruscai (Muncelu Mic) si Muntii Zarand (Ciungani, Cazanesti, Almas Saliste); 

 Bauxita: Ohaba-Ponor; 

 Bentonita talc: Lelese, Cerisor  

 Dolomita: Teliuc, Zlati  

 Gips : Calanu Mic  

 Nisipuri cuartoase: Baru, Uricani  

 Calcar: Craciunesti, Ardeu, Roscani, Lapugiu, Zlasti, Banita Travertin Carpinis, Bampotoc, Geoagiu  

 Marmura: Alunis si Luncani  

 Bioxid de carbon: Ocolisu Mare  

 Ape minerale si termale: Boholt, Bacaia, Geoagiu, Vata si Calan  

 Andezit si andezite dacice  

Din fondul funciar fac parte solurile aluvionare, gleice si pseudogleice, cernoziomuri pe vaile raurilor, in luncile 

mari si largi (Mures, Strei, Cris etc). In depresiuni, pe terasa si pe dealurile piemontane se intalnesc 

cernoziomuri, soluri brune smolnite brun-roscate de padure si podzolurile. In regiunea muntilor scunzi pana la 

1000 - 1200 m, se afla soluri brune tipice podzolice si acide de munte.  

Fondul pedologic al luncilor, depresiunilor, dealurilor este fertil si utilizat cu bun randament in agricultura.  

In afara de vegetatia alpina si subalpina de pe culmile inalte ale muntilor, exista o bogata vegetatie forestiera, 

paduri de conifere, fag, paduri amestecate de fag si gorun, de cer, garnita, precum si zavoaie, in palcuri 

intrerupte cu salcii, rachite, arin, plop etc.  

Fauna cuprinde principalele specii existente pe teritoriul Romaniei, de mare interes cinegetic: capra neagra, 

cerb, ursul carpatin, mistretul, vulpea, lupul, iepurele si toata gama pasarilor cantatoare. In lacuri si rauri abunda 

numeroase specii de pesti (scobari, pastravi, cleni, mrene, stiuci, somoni si alte specii).   

Resursele de apa cuprind rauri, lacuri alpine, balti, precum si variate si importante zacaminte subteran acvifere.  

Sub aspectul resurselor naturale se considera a fi de interes pentru viitoare activitati investitionale:  

 produse de cariera (marmura, granit, bazalt, balast);  

 lemnul;  

 ape minerale, CO2 natural;  

 cadru natural  

si se propune o strategie integrata de exploatare si valorificare pentru produsele de cariera, crearea unui holding 

de tip societate mixta cu un investitor strain pentru ape minerale si CO2 precum si actiuni pentru cresterea 

atractivitatii judetului prin dezvoltarea si promovarea turismului.  

Valorificarea capacitatilor de productie 

Sub aspectul valorificarii capacitatilor de productie (capacitati neutilizate si capacitati ce functioneaza sub 

parametrii proiectati) se elaboreaza o strategie de valorificare bazata in special pe propunerea acestora la 

dispozitia intreprinzatorilor mici si mijlocii cu aport de capital, iar pentru capacitati neperformante se vor elabora 

studii si se vor intreprinde actiuni pentru ca acestea sa devina viabile.  

Prioritati ce se vor avea in strategia de dezvoltare si amenajare a teritoriului judetului Hunedoara:  

 imbunatatirea infrastructurii in privinta cailor de comunicatie;  
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 gospodarirea complexa a apelor;  

 echiparea energetica si termica;  

 amenajarea si dezvoltarea zonei "Muntii Apuseni";  

 conservarea si dezvoltarea fondului funciar;  

 stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;  

 promovarea de noi centre urbane din cadrul comunelor;  

 construirea de noi unitati in domeniul sanitar si unitatile specifice varstei a treia;  

 ameliorarea factorilor de mediu pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;  

 diversificarea si eficientizarea activitatilor economice prin retehnologizare si management performant, 
activitati generatoare de noi locuri de munca, mai ales in Valea Jiului si Hunedoara.  

Ocrotirea sanatatii 

Ocrotirea sanatatii se asigura prin asistenta medicala acordata populatiei in unitatile medico-sanitare: spitale, 

policlinici, dispensare medicale urbane si rurale si farmacii.  

In judet functioneaza 10 spitale (3.233 paturi). Asistenta medicala primara este asigurata prin reteaua de 

dispensare municipale, orasanesti, comunale si de intreprindere.  

Asistenta medicala ambulatorie se asigura prin cele 2 policlinici existente in judet.  

In sistemul de ocrotire a sanatatii, un loc important il ocupa ocrotirea mamei si copilului, care beneficiaz[ de 

instituii de specialitate: maternitati, sectii de obsterica-ginecologie si sectii de pediatrie. De asemenea, Centrul 

de transfuzie sanguina cu cele doua laboratoare si statiile de salvare de pe langa spitale asigura promptitudinea 

si calitatea in asistenta medicala de urgenta.  

Detalii privind asigurarea sanatatii in judetul Hunedoara pot fi urmarite in tabele urmatoare: 

Tabel 2-49 - Unitati sanitare si personal - judetului Hunedoara la sfarsitul anului 2018 – regim public. 

-număr- 

                                                                           2015 2016 2017 2018 

A 1 2 3 4 

Spitale 

Unităţi medico-sociale Sanatorii TBC 

Dispensare medicale 

Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti, din care: 

- şcolare 

Ambulatorii de specialitate Ambulatorii 
integrate spitalului Cabinete stomatologice 
Centre de sănătate mintală Centre de 
transfuzie sanguină Laboratoare medicale 
Farmacii 

Creşe 

Copii înscrişi in creşe Paturi în 
spitale 

Paturi în unităţi medico-sociale Paturi în 
sanatorii TBC 
Medici - total 

10 10 11 10 

1 2 2 2 

2 2 2 2 

14 13 11 11 

36 35 41 41 

34 33 38 38 

1 1 1 1 

10 9 9 9 

1 1 - - 

5 5 5 5 

1 1 1 1 

57 60 61 62 
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                                                                           2015 2016 2017 2018 

A 1 2 3 4 

- femei din 
total: 

- medici de familie 
Stomatologi 

- femei 

Personal mediu sanitar 

- femei 

Personal sanitar auxiliar 

- femei 

12 12 12 12 

5 5 5 5 

204 204 229 273 

3198 3228 3228 3228 

50 110 110 120 

385 385 385 377 

672 693 689 697 

422 443 442 443 

4 3 2 2 

18 17 16 15 

14 14 13 11 

2219 2333 2395 2397 

2086 2185 2230 2233 

1276 1346 1434 1434 

1058 1106 1183 1179 

     

(Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

Tabel 2-50 - Unitati sanitare si personal - judetului Hunedoara la sfarsitul anului 2018 – regim privat (-nr-). 

 

Asistenţi medicali obstetrică- 

ginecologie(moaşe) – total 70 63 67 67 

- femei 70 63 67 67 

Farmacişti 19 21 21 23 

- femei 18 21 21 23 

                                                                        2015 2016 2017 2018 

A 1 2 3 4 

Policlinici 1 1 1 1 

Cabinete medicale de medicină generală 9 9 7 6 

Cabinete medicale de familie 247 238 236 234 

Cabinete stomatologice 251 241 248 244 

Cabinete medicale de specialitate 219 193 202 197 

Laboratoare medicale 16 21 21 21 

Laboratoare de tehnica dentară 20 20 20 20 
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(Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

Economia judetului 

 Industria; 

 Agricultura si silvicultura;  

 Activitatea de transport; 

 Activitati comerciale; 

 Prestarie de servicii; 

 Gospodarirea comunala; 

Tabel 2-51 - Structura activitatilor economice in judetul Hunedoara la finalul anului 2018 

-număr- 

 

                                                                       2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

A 1 2 3 4 

Societăţi comerciale active - total 

- micro (0-9 salariaţi) 

- mici (10-49 salariaţi) 

- mijlocii (50-249 salariaţi) 

- mari (peste 250 salariaţi) Agricultură, 
silvicultură, pescuit Industria extractivă 

Industria prelucrătoare 

9001 8998 9259 9525 

7800 7842 8114 8412 

986 939 934 904 

183 184 179 179 

32 33 32 30 

306 295 302 303 

45 38 33 36 

954 931 961 996 

25 26 27 17 

Farmacii 81 81 81 81 

Puncte farmaceutice 30 30 30 30 

Depozite farmaceutice 11 11 11 11 

Medici - total 454 456 466 452 

- femei 310 312 320 316 

din total: medici de familie 240 242 243 227 

Stomatologi 237 249 250 248 

- femei 145 155 155 154 

Personal sanitar mediu 554 567 597 593 

     

- femei 551 563 596 591 

Farmacişti 204 204 204 204 

- femei 191 191 191 191 

http://www.cjhunedoara.ro/index.php-meniuId=26&viewCat=138.htm
http://www.cjhunedoara.ro/index.php-meniuId=26&viewCat=139.htm
http://www.cjhunedoara.ro/index.php-meniuId=26&viewCat=143.htm
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                                                                       2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

A 1 2 3 4 

Prod.,furniz.energie electrică, termică, gaze şi apă caldă 

Distrib.apei,salubritate,gestionare deşeuri,activ.de consumat 

Construcţii Comerţ 

Hoteluri şi restaurante Transport şi 
depozitare Informaţii şi comunicaţii 
Intermedieri financiare şi de asigurări Tranzacţii imobiliare 
Activ.profesionale,ştiinţifice şi tehnice 

Activ.serv.administrative şi activ.de servicii suport 

Învăţământ 

Sănătate şi asistenţă socială 

Activ.de spectacole, culturale şi recreative 

Alte activităţi – total 

93 90 88 86 

826 805 793 828 

3246 3156 3219 3224 

665 661 655 672 

730 766 828 863 

216 207 227 241 

169 179 172 175 

186 197 202 200 

757 802 812 847 

 

283 

 

296 

 

297 

 

323 

52 53 71 75 

170 180 210 226 

95 112 136 158 

183 204 226 255 

 (Sursă: Anuarul Statistic 2019) 

Activitatea de servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Hunedoara 

La nivelul judetului Hunedoara exsita 3 operatori de servicii de alimentari cu aoa si canalizare: 

- SC APA PROD DEVA SA – avand in aria de operare localitatile: 

• Deva, Hunedoara, Brad, Hateg, Simeria, Calan, 

• Ilia, Dobra, Geoagiu, Certej 

• Bacia, Salas, Romos, Baita, Silvas, Nalat, Rachitova, Soimus, Teliuc, Vetel, Lesnic etc. 

- SC APA SERV VALEA JIULUI SA – avand in aria de operare localitatile: 

• Petrosani, Petrila, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Uricani etc. 

- SC ACTIVITATEA GOSCOM SA – avand in ria de operare localitatile: 

• Orastsie, Beriu, Orastioara de Sus, Raportul Mare, Turdas, Martinesti 

In cele ce urmeaza se vor detalia activitatile aferente ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 
Orastie. 
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2.6 EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGISLATIV 

2.6.1. Cadrul  administrativ  general  

2.6.1.1 Cadrul organizaţional al Autorităţilor Publice Române 

Structura unităţilor administrativ teritoriale în România este reglementată prin Legea nr.351 din                6 
iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de 
localităţi (cu modificările şi completările ulterioare). Administrația județeană, comunală și orășenească este 
reglementată prin legea administrației publice nr. 215/2001 republicata. 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, în România există 41 județe, 103 municipii, 
217 orașe și 2.861 comune, precum și Municipiul București, capitala țării. 

Conform Constituției României, Autoritățile Publice sunt responsabile de aplicarea legislației în vigoare și 
completările ei, acestea având rolul de a furniza servicii publice conform legii. Din acest punct de vedere, 
există două categorii principale de Administrație Publică: 

 Administrația Publică Centrală (Guvern, Ministere, Prefectura și alte instituții centrale); 

 Administrația Publică Locală (Consiliul Județean, Consiliul Local, Primăria, Servicii Publice Locale). 

Domeniul administraţiei publice locale este reglementat şi în numeroase legi speciale, printre care: Legea 

prefectului nr. 340/2004 republicată (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr. 67/2004 privind alegerea 

autorităţilor administraţiei locale (cu modificările şi completările ulterioare). 

În baza dispoziţiilor legale, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi 

funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt 

consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi 

executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice 

locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii. 

În fiecare judeţ se constituie un Consiliu Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice 

de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale. Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni. 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile 

administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, 

cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. În relaţiile dintre autorităţile administraţiei 

publice locale şi Consiliul Judeţean, pe de o parte, precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă parte, 

nu există raporturi de subordonare. 

Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, 

potrivit legii. 

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

a. Asociaţia Comunelor din România; 

b. Asociaţia Oraşelor din România; 

c. Asociaţia Municipiilor din România; 

d. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

e. Alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse 

financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le 
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utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. Resursele financiare 

de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu 

atribuţiile prevăzute de lege. 

Conform Legii nr. 215/2001 republicata, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 

limitele compeţentelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile 

legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate 

publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul legii, prin derogare de 

la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare. 

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor 

proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele 

metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare 

de interes comun.  

Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi 

păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

2.6.1.2 Administrarea și implementarea fondurilor UE 

România beneficiază de Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC), bazat pe Planul Național de Dezvoltare actual. 
CSC este un acord între Comisia Europeană și Statele Membre, care determină direcția și volumul 
suportului financiar, din cadrul Fondurilor Structurale, pentru implementarea și dezvoltarea inițiativelor 
prioritare. CSC constă într-un set de măsuri prioritare care pot fi implementate, prin cel puțin un singur 
Program Operațional.  

Programele Operaționale (PO), sunt documente aprobate de CE, pentru implementarea acelor priorități 
sectoriale și regionale din Planul Național de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanțare în Cadrul de 
Sprijin Comunitar. 

Construcția cadrului instituțional, în ceea ce privește politicile de coeziune și instrumentele structurale în 
România, este fundamentată pe Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituțional de 
coordonarea și de gestionare a instrumentelor structurale (cu modificările şi completările ulterioare), care 
stabilește următoarele: 

 Instituţiile implicate în coordonarea şi gestionarea instrumentelor structurale; 

 Principalele atribuții ale Comitetului naţional de coordonare pentru instrumentele structurale, Autorităţii 
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, ale Comitetului de management pentru coordonarea 
instrumentelor structurale, ale Autorităţii de Certificare şi plată şi cele ale Autorităţii de Audit, pe baza 
reglementărilor comunitare; 

 Atribuțiile pentru toate Autoritățile de Management și Organisme Intermediare, pentru stabilirea 
unităților de audit; 

 Atribuții pentru respectarea legilor pentru diferențierea adecvată a funcțiilor; 

 Mecanismul de coordonare;  

 Flexibilitate suficientă a cadrului instituțional, funcție de dezvoltarea ulterioară a politicii de coeziune și 
a programării viitoarelor exerciții.  

În conformitate cu aceste prevederi, instituţiile responsabile cu crearea cadrului de programare, 
implementare si gestionare a fondurilor nerambursabile sunt: 

 Comitetul Naţional de Coordonare pentru instrumentele structurale (CNC) - reprezintă structura 
interinstituţională de coordonare şi planificare strategică a implementării instrumentelor structurale 

 Comitetul de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (CMC) - reprezintă 
structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru problemele peraţionale cu 
relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea instrumentelor structurale 

 Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), încadrată la Ministerul 
Afacerilor Europene prin HG 967/2011, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza implementarea 
fondurilor europene la nivel national, guverneaza toate programele operationale din punct de vedere 
legislativ, institutional si procedural si vegheaza la functionarea sistemului administrativ, este direct 
implicata in negocierea cadrului comunitar cu Comisia Europeana (CE). 
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 Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), structura organizatorica din cadrul Ministerului Finantelor 
Publice (MFP), ce se ocupa cu certificarea declaratiilor de cheltuieli si cererilor de plata pentru toate 
programele operationale si transmiterea lor catre CE. De asemenea, ACP primeste de la CE fondurile 
europene transferate Romaniei si le transmite catre Unitile de Plata din cadrul Autoritatilor de 
Management. 

 Autoritatea de Audit (AA) pentru fonduri structurale, functioneaza ca si organism independent, in 
cadrul Curtii de Conturi, care indeplineste sarcini de auditare a sistemului national de management si 
control. In teritoriu, AA are structuri la nivelul autoritatilor de management si/sau organismelor 
intermediare care gestioneaza fonduri comunitare si care se ocupa cu verificari la nivelul 
operatiunilor/ proiectelor prin esantionare. 

 Autoritatea de Management (AM) este o instituţie publică, însărcinată cu gestiunea şi aplicarea unui 
program operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare; pentru fiecare program 
operaţional este desemnată o Autoritate de Management, după cum urmează: 

Tabel 2-52 - Cadrul de Sprijin Comunitar – Obiectivul Convergență. 

PROGRAM OPERAȚIONAL (OP) AUTORITATEA DE MANAGEMENT 

Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)  
Ministerul Economiei  

amposcce.minind.ro 

Dezvoltarea și Modernizarea Infrastructurii de 
Transport (POS Transport) 

Ministerul Transporturilor 

www.ampost.ro 

Protecția și îmbunătățirea calității mediului  (POS 
Mediu) 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

www.posmediu.ro 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Euroepene  

Programul Operational Dezvoltare de Dezvoltare 
(PODD) 

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Euroepene  

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

Ministerul Muncii , Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 

www.fseromania.ro 

Dezvoltare Regională (POR) 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

www.inforegio.ro 

Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA) 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

www.fonduriadministratie.ro 

Asistența Tehnică (PO AT) 
Ministerul Fondurilor Europene 

www.poat.ro 

POS = Program Operaţional Sectorial 

POR = Program Operaţional Regional 

POI = Program Operational Infrastructura 

POD = Program Operationale de Dezvoltare 

 Organisme Intermediare (OI / DRI) – sunt înfiinţate la nivel regional şi preiau unele funcţii 
operaționale ale Autorităţii de Management în relaţia cu Beneficiarii de Finanţări prin instrumentele 
structurale. 

 

http://amposcce.minind.ro/
http://www.ampost.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.poat.ro/
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Principale atribuţii ale OI POS Mediu / DRI POIM sunt: 

 Implementarea POS Mediu / POIM la nivelul regiunilor în concordanţă cu recomandările Uniunii 
Europene cu reglementările, principiile şi politicile comunitare, cu recomandările comitetelor de 
monitorizare; 

 Asigurarea, la nivel regional, a unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al 
informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea POS Mediu / POIM; 

 Monitorizarea utilizării asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea POS Mediu / 
POIM, la nivelul Regiunilor; 

 Răspunderea pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care finanţează POS 
Mediu / POIM la nivel regional; 

 Asigurarea şi răspunderea pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin POS Mediu / POIM la 
nivel regional; 

 Identificarea şi raportarea neregulilor constatate în implementarea operaţiunilor finanţate din POS 
Mediu / POIM; 

 Realizarea verificării la faţa locului, inclusiv verificări ex-post; 

 Detectarea potenţialelor nereguli la nivel regional şi le raportarea AM; 

 Furnizarea de informaţii privind absorbţia la nivel regional, a fondurilor alocate POS Mediu / POIM; 

 Promovarea parteneriatul la nivel regional; 

 Asigurarea sprijinului pentru beneficiari în ceea ce priveşte procedurile POS / POIM referitoare la 
programarea şi implementarea operaţiunilor; 

 Asigurarea informării cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea 
programelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la 
oportunităţile generate de implementarea programelor la nivel regional. 

Organismele Intermediare îndeplinesc un rol crucial în implementarea POS Mediu / POIM verificând dacă 

operaţiunile cofinanţate sunt realizate şi dacă cheltuielile legate de acestea sunt conforme cu regulile 

naţionale şi ale CE. În acest sens, OI-urile / DRI-le monitorizează progresul fizic ca bază pentru verificarea 

cererilor de rambursare. În plus, evaluarea şi selecţia proiectelor este văzută ca un proces dinamic fiind 

estimat că evaluarea cererilor de finanţare va fi transferată treptat către Organismele Intermediare / Directiile 

Regionale Intermediarre începând cu al doilea val de proiecte FSC (2010), în timp ce selecţia acestora 

rămâne la nivelul AM. 

 Comitetul de Monitorizare (CM)  este o structură existentă la nivelul fiecărei AM având atribuţii de 
monitorizare a eficacităţii şi calităţii implementării programului pe care îl gestionează. 

 Unitatea Centrala pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), direcţie 
generală în cadrul MFP, urmăreşte şi verifică respectarea legislaţiei cu privire la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări publice sau servicii. 

 Sistemul de management al informaţiei aferent obiectivului cooperare teritorială europeană 
(SMIS), reprezintă sistemul informatic dezvoltat de instituţiile responsabile, sub coordonarea şi cu 
finanţarea Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la 
implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării 
programelor din cadrul obiectivului cooperare teritorială. 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 răspunde provocărilor de dezvoltare 

identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele.Având în vedere gradul ridicat de 

corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, promovarea investiţiilor care adresează 

nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur program 

operaţional, având ca obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea 

riscurilor la standarde europene, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a 

resurselor natural. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,65 mld. euro din care 6,54 mld. euro 

Fond de Coeziune, 2,10 mld. euro Fond European de Dezvoltare Regională și 483,88 mil euro Fond 

European de Dezvoltare Regională – REACT EU, la care se adaugă o cofinanţare totală de cca. 1,53 mld. 

euro. 
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Investiţiile dedicate sectorului transport sunt orientate spre continuarea investiţiilor demarate în perioada 

2007-2013, având ca obiectiv principal definitivarea coridoarelor de pe reţeaua TEN-T, prin realizarea 

tronsoanelor lipsă, precum şi dezvoltarea şi modernizarea reţelei naţionale de drumuri care asigură 

conectarea la reţeaua TEN-T şi modernizarea reţelei de căi ferate, prin electrificare şi dotarea cu material 

rulant a sectoarelor construite/reabilitate. Investiţiile în sectorul de transport vizează, totodată, şi dezvoltarea 

celorlalte moduri de transport (naval şi aeroportuar), contribuind astfel la crearea premiselor pentru 

dezvoltarea economică locală şi regională, precum şi măsuri cu caracter orizontal, cum ar fi protecţia 

mediului, siguranţa pe toate modurile de transport, eficientizarea serviciilor de transport şi dezvoltarea 

terminalelor intermodale. Obiectivele în acest domeniu sunt corelate cu Master Planul General de Transport 

(MPGT), iar proiectele finanțabile sunt cele prioritizate după testarea în cadrul Modelului Naţional de 

Transport dezvoltat în MPGT. 

În domeniul mediului, investiţiile pentru perioada 2014-2020 vor continua proiectele orientate spre 

implementarea acquis-ului comunitar în domeniul apei şi apei uzate, prin continuarea procesului de 

regionalizare a managementului în acest sector, precum şi cel al managementului deşeurilor. Adiţional, va 

continua procesul de elaborare şi implementare a planurilor de management – seturi de acţiuni pentru ariile 

naturale protejate şi siturile Natura 2000, precum şi cel de decontaminare a siturilor industriale poluate 

istoric. 

În ceea ce privește schimbările climatice, investiţiile vor fi orientate spre măsuri non-structurale şi structurale 

cu rol de prevenţie a principalelor riscuri cu care se confruntă România, respectiv inundaţiile, seceta şi 

eroziunea costieră, acordându-se totodată atenţie întăririi capacităţii de răspuns a structurilor cu rol în 

managementul situaţiilor de urgenţă. 

Energia curată şi eficienţa energetică, precum şi asigurarea flexibilităţii transportului energiei electrice şi 

gazelor naturale, reprezintă o prioritate dedicata cu precădere sectorului privat, atât pentru producătorii şi 

distribuitorii de energie din resurse regenerabile al căror potenţial a fost mai puţin exploatat, cât şi pentru 

societăţile comerciale active în sectorul industrial, care doresc să îşi eficientizeze consumul de energie prin 

cogenerare. Distribuţia şi contorizarea inteligentă vor contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea eficienţei 

energetice şi reducerea gazelor cu efect de seră, contribuind totodată la atingerea obiectivelor stabilite prin 

Strategia Europa 2020 în acest domeniu. În același timp, dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale conduc la creșterea nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de 

integrare a activităților de transport, distribuție și consum final. De asemenea, pandemia generată de SARS-

CoV-2, un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, a provocat o criză sanitară fără precedent și decesul 

unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România 

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia 

asupra populației României, poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor 

medicale dublate de asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul 

medical și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate, precum și prin asigurarea 

desfășurării în condiții de siguranță a actului medical terapeutic şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare 

minime necesare funcționării corespunzătoare a unităților de învățământ de stat prin asigurarea 

disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecţie medicală se impune dotarea corespunzătoare a 

unităților sanitare publice în care sunt tratate cazurile de infecție cu virusul SARS-CoV-2 , a unităților de 

învățământ de stat precum și realizarea de investitii pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru 

desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul 

spitalelor publice din sistemul sanitar de stat. 

(Sursa: https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/) 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare 

ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi 

Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele 

Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de 

Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de 

carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor 

moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de 

Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel 

naţional: Infrastructura şi Resursele. 

https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/
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POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul 

riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia 

Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,8 mld. Euro, din care: 

 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 

 2,28 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională 

 1,62 mld. Euro Cofinantare 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare. 

Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului 

Suma alocată - 3.404.255.320,00 Euro 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient 

Suma alocată - 1.602.734.954,00 Euro 

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor 

Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro 

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea 
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

Suma alocată - 325.531.915,00 Euro 

Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

Suma alocată - 478.723.404,00 Euro 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon 

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro 

Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în 
oraşele selectate 

Suma alocată - 249.478.723,00 Euro 

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor 
naturale 

Suma alocată - 68.026.596.00 Euro 

Proiectul Investitiional al SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Orastie se poate incadra in Axa 3 Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Axa care are urmatoarele obiective 
specifice: 

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare 
a deşeurilor în România 

Acțiuni 

 Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, 
cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de 
valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi 
deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, 
construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități 
de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a. 

 Măsuri investiționale în acord cu prevederile PNGD și care să fie complementare, după caz, 
investițiilor deja realizate, contribuind în acest fel la sustenabilitatea sistemelor de management 
integrat în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului. (ce pot fi atât proiecte 
integrate, cât și proiecte individuale, de completare a investițiilor integrate); 
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 Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de 
management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale, a Ministerului Mediului 
pentru guvernanța în domeniul de management al deșeurilor precum și a instituțiilor publice cu 
responsabilități în domeniul manegementului deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului; 

 Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti; 

 Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după 
caz). 

Potențiali beneficiari 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti 

 Pentru acțiunile de consolidare a capacității instituționale, beneficiarul eligibil este constituit de 
Ministerul Mediului, respectiv alte instituții publice cu responsabilități în domeniul gestionării 
deșeurilor, în parteneriat cu Ministerul Mediului. 

 Pentru acțiunile care vizează deșeurile industriale, beneficiarul este Ministerul Mediului / 
Administrația Fondului de Mediu. 

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

Acțiuni 

 Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni: 

 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă 
terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice 
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 
10.000 l.e.; 

 Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare 
a apelor uzate; 

 Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a 
siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile. 

 Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile 
urbane şi rurale. 

 Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape, 
acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile 

Potențiali beneficiari 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă 

 Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului va fi Primăria Municipiului 
București. 

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării 
substanţelor deversate în ape și a apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi 
prin Ministerul Sănătăţii 

(Sursa: https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014) 

2.6.2. Cadrul legal 

Acest capitol prezintă pe scurt principalele norme legislative care reglementează în prezent domeniile de 
protecţia mediului, a apei, epurarea şi descărcarea apelor uzate. 

2.6.2.1 Legislația europeană  

În sectorul mediului  

 Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului; 
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 Directiva 97/11/EC de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului;Directiva 2003/35/EC, privind participarea publicului la 
elaborarea anumitor planuri și programe referitoare la mediu; 

 Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului; 

 Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a Directivei 
90/313/CEE a Consiliului; 

 Directiva 2004/35/CE privind răspunderea faţă de mediul înconjurator în legătură cu prevenirea şi 
remedierea prejudiciului adus mediului, amendată de Directivele 2006/21/CE şi 2009/31/CE. 

În domeniul calității apei 

 Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului; 

 Directiva 97/11/EC de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului; 

 Directiva 2003/35/EC, privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe 
referitoare la mediu; 

 Directiva 2001/42/EC  privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului; 

 Directiva 98/83/CE7 privind calitatea apei destinate consumului uman; 

 Directiva 91/271/CEE8 privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, modificată şi completată de 
Directiva Comisiei 98/15/CE; 

 Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind cadrul 
comunitar de acţiune în domeniul politicii referitoare la apă. 

Privind finanțarea  

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, din 11 Iulie 2006, de stabilire a prevederilor generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și 
de Abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;  

 Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune; 

 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006, din 8 Decembrie 2006, privind stabilirea regulilor pentru 
implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006; 

 Regulamentul 846/2009 care amendează Regulamentul CE 1828/2006. 

2.6.2.2 Legislația națională  

Legislație primară: 

 Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publică locală; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și statutul legal al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

                                                      
7 Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman impune o serie de cerinţe tehnice stricte, care nu puteau fi 

realizate fără investiţii semnificative în infrastructura de apă potabilă şi negocierea unor derogări în cadrul capitolului 22 – Protecţia 

Mediului din Tratatul de Aderare. Astfel, România ca şi stat membru are în baza dispoziţiile articolelor 5 alineatul (2) şi 8, precum şi ale 

anexei I părţile B şi C, obligaţia de a stabili standarde de calitate pentru apa potabilă, tradusă în parametri valorici care să fie cel puţin 

egali sau mai stricţi decât valorilor stabilite de directivă pentru cei 48 poluanţi chimici sau microbiologici (stabiliţi în baza liniilor directoare 

ale OMS). În baza valorilor limită stabilite pentru cei 48 parametri/ poluanţi la nivel naţional, Directiva impune fiecărui stat membru 

obligaţia de a controla periodic calitatea apei destinate consumului uman, şi de a lua măsuri necesare pentru a asigura calitatea apei 

destinate consumului uman 

8 Având ca obiectiv final protecția calității apelor de suprafață față de poluarea generată de încărcătura organică a apelor uzate 

municipale şi din anumite sectoare industriale (industria alimentară, etc.), Directiva 91/271/CEE stabilește o serie de cerințe stricte 

pentru țările membre, în ceea ce privește existența sistemelor centralizate de canalizare şi gradul de epurare al apelor uzate înainte 

de descărcarea acestora în corpuri de apă/ emisari naturali 

http://www.posmediu.ro/upload/Legislatie/LegislatieEuropeana/Reg1084-2006.pdf
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 Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale (intrată în vigoare pe 21 Martie 2007) – lege 
generală, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008, Legea nr. 329/2009, Legea nr. 187/2012 şi 
Legea nr. 204/2012, republicată în M.Of. nr. 121/5 martie 2013; 

 Legea nr. 241/2006 republicata, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare, intrată în vigoare la 15 februarie 2013; 

 OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Legislație secundară: 

 Regulamentele-cadru privind serviciile de apă și canalizare, aprobate prin Ordinul Președintelui 
ANRSC nr. 88/2007; 

 Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Caietul de sarcini-cadru pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de Ordinul 
Președintelui ANRSC nr. 89/2007; 

 Contractul cadru pentru furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat 
prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 90/2007; 

 Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 
utilități publice, aprobată prin HG nr. 717 din 2 iulie 2008. 

Legislație incidentală: 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.Of. nr. 1066/17 noiembrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată;  

 Ordonanța Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 a serviciilor 
publice locale și Legea 241/2006 (republicata) a serviciului apei și canalizării; 

 HG 855/2008 privind aprobarea formatului actului constitutiv și a statutului pentru Asociațiile de 
Dezvoltare Intercomunitară cu obiect principal al activității serviciile locale publice.  

2.6.2.3 Analiza cadrului legislativ specific  

i. Legea 51/2006 privind Serviciile Publice Locale 

Legea nr 51/2006 definește și specifică Serviciile comunitare de utilităţi publice ca fiind „totalitatea 

activităților … care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter 

social ale colectivităţilor locale..”, desfășurate la nivel de comună, oraș, municipalitate sau național sub 

conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților publice locale. Scopul este acela de a satisface 

necesitățile comunităților locale, printre care: alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, 

colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale. 

Prevederile legii vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor 

acestora, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale. 

În cuprinsul legii sunt definiţi operatorii regionali de servicii comunitare de utilităţi publice, este reglementat 

regimul de proprietate al sistemelor de utilităţi publice. De asemenea, sunt reglementate competenţele şi 

responsabilităţile autorităţilor cu privire la asigurarea serviciilor comunitare de utilitate publică. 

ii. Legea 241/2006 republicata, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  

Legea stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, 

monitorizarea si controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare al localităților.  
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„Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare” este definit drept totalitatea activităţilor de utilitate publică şi 

de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi 

distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru 

colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă 

provenite din intravilanul acesteia.  

Serviciul public privind furnizarea apei potabile are următoarele elemente componente:  

 Activitatea de captare a apei brute, din surse de suprafață sau subterane;  

 Tratarea apei brute; 

 Transportul apei potabile și/sau a apei industriale; 

 Înmagazinarea apei; 

 Distribuția apei potabile și/sau industriale. 

Serviciul de canalizare are următoarele elemente componente: 

 Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare; 

 Epurarea apelor uzate și evacuarea apei tratate în emisar; 

 Colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale 
și asigurarea funcționalității acestora; 

 Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor și a altor deşeuri similare derivate din activităţile 
menţionate mai sus;  

 Evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor.  

Prin lege se stabileşte obligaţia autorităţilor locale de a elabora propriile strategii de dezvoltare şi funcţionare 
pe termen scurt, mediu şi lung a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fiind indicate obiectivele a 
căror îndeplinire trebuie urmărită cu prioritate. Este definită totodată aria de cuprindere a deciziilor pe care le 
pot lua autorităţile administraţiei publice locale, precum şi drepturile, sarcinile şi responsabilităţile acestora în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice. 

iii. Legea 213/1998 privind proprietatea publică și statutul legal al acesteia  

Conform acestei legi, infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (reţele de 
furnizare a apei potabile şi de canalizare, staţii de tratare şi auxiliare, cu instalaţiile corespunzătoare, clădiri 
şi teren) aparţine patrimoniului public. Infrastructura existentă la data semnării Contractului de Delegare şi 
activele rezultate din investiţiile desfăşurate pe timpul valabilităţii Contractului de Delegare, sunt astfel active 
publice şi sunt deţinute de către unităţile administrativ-teritoriale.  

iv. Legea 215/2001 republicata, privind Administrația Publică Locală  

Legea stabileşte faptul că autorităţile locale deţin competenţe exclusive şi complete pentru a constitui, a 

organiza, a manageria, a monitoriza şi a controla funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare.  

În anumite cazuri judeţele şi nu municipalităţile pot deţine competenţe şi responsabilităţi exclusive privind 

serviciile publice de furnizare a apei şi de canalizare. Dacă acesta este cazul, judeţul va (co)deţine 

infrastructura de apă şi canalizare şi ar trebui să participe ca acţionar în procesul de regionalizare.  

v. HG 717 /2008 Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Prin intermediul acestei HG se aprobă:  

 Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

 Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, şi 
Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică; 

 Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

2.6.2.4 Armonizarea legislației naționale cu legislația UE 

Armonizarea legislaţiei naționale cu legislaţia europeană este în derulare, cea mai mare parte a Directivelor 

UE fiind la acest moment transpusă în legislaţia din România. Corespondenţa între cele două corpuri 

legislative este prezentată în tabelul de mai jos:  
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Tabel 2-53 - Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE – legislaţia de mediu. 

LEGISLATIA UE LEGISLATIA NATIONALA 

Directiva 2011/92/UE din 13 
decembrie 2011 privind 
evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private 
asupra mediului (text 
codificat) – 

transpusă total 

 HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
modificată şi completată de HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012); 

 OM nr. 135/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 
proiecte publice şi private; 

 OM nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului 
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale 
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar;  

 OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelorprocedurii-cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului; 

 OM nr. 864/2002 (MO nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context 
transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul 
proiectelor cu impact transfrontieră. 

Directiva 2001/42/CC privind 
evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra 
mediului – transpusă total 

 HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe; 

 OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea 
Manualului privind alocarea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi program; 

 OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei 
planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. 

Directiva 2003/35/CE de 
instituire a participării 
publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe 
privind mediul şi de 
modificare a Directivelor 
85/337/CEE şi 96/61/CE în 
ceea ce priveşte participarea 
publicului şi accesul la justiţie 
– transpusă total 

 HG nr. 564/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare 
a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în 
legătură cu mediul;  

 OM nr. 1325/2000 (MO nr. 580/20.11.2000) privind participarea 
publicului, prin reprezentanţii săi, la pregătirea planurilor, programelor, 
politicilor şi legislaţiei privind mediul; 

 OM nr. 1385/2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind aprobarea 
Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau 
revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau 
aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean; 

 OM nr 1387/2006 (MO nr. 91/5.02.2007) privind aprobarea Procedurii 
de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 
programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
din surse agricole;  

 OM nr. 35/2007 (MO nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare şi punere în aplicarea planurilor şi 
programelor de gestionare a calităţii aerului. 

Directiva 2003/4/CE privind 
accesul publicului la 
informaţia de mediu și de 
abrogare a Directivei 
90/313/CEE –transpusă total 

 HG nr. 878/2005 (MO nr.760/22.08.2005) privind accesul publicului la 
informaţia privind mediul, modificat şi completat de OUG nr. 70/2009 
(MO nr. 444/29.06.2009) pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, aprobată prin 
Legea nr. 8/2010 (MO nr. 22/12.01.2010). 
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LEGISLATIA UE LEGISLATIA NATIONALA 

Directiva 2004/35/CE privind 
răspunderea faţă de mediul 
înconjurator în legătură cu 
prevenirea şi remedierea 
prejudiciului adus mediului, 
modificată de Directivele 
2006/21/CE şi 2009/31/CE – 
transpusă total 

 OUG nr. 68/2007 (MO nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 
mediului, aprobată prin Lege nr. 19/2008 (MO nr. 170/05.03.2008), 
modificată prin OUG nr. 15/2009 (MO nr. 149/10.03.2009) aprobată 
prin Lege nr. 308/2009 (MO nr. 680/09.10.2009), completat de OUG 
nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011) 

Directiva 2007/2/CE de 
instituire a unei infrastructuri 
pentru informaţii spaţiale în 
Comunitatea Europeană 
(Inspire) - transpunere totală 

 OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii 
naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificat de OUG 
nr. 81/2011 (MO nr. 704/05.10.2011) 

Directiva 2008/99/CE privind 
protecţia mediului prin 
intermediul dreptului penal - 
transpunere totală 

 Legea nr. 101/2011 (MO nr. 449/28.06.2011) pentru prevenirea şi 
sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului 

Tabel 2-54 - Armonizarea legislaţei naţionale cu legislaţia europeană – calitatea apei. 

LEGISLATIA UE LEGISLATIA NATIONALA 

Directiva 2000/60/CE de 
stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în 
domeniul apei, modificată de 
Directivele 2008/32/CE, 
2008/105/CE şi 2009/31/CE 
şi de Decizia 2455/2001/CE– 
transpusă total  

 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 
948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 
713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea 
nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată 
prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 
(MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011);  

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 
395/12.06.2007); 

 OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea Procedurii 
privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind 
gospodărirea apelor; 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului; 

 HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor 
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă 
utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de 
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de 
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificat de HG nr. 
662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005), HG nr. 567/2006 (MO nr. 
417/15.05.2006), completat de HG 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) 

 OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea 
Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea 
stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă; 

 HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de 
protecţie a calităţii resurselor de apă;  

 OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind 
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LEGISLATIA UE LEGISLATIA NATIONALA 

aprobarea Normativului Tehnic privind protecţia mediului şi în special a 
solurilor când se folosesc nămoluri de epurare; 

 HG nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.04.2011) pentru aprobarea Planului 
naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul 
României. 

Directiva 2006/7/CE privind 
gestionarea calităţii apei 
pentru scăldat şi de abrogare 
a Directivei 76/160/CEE – 
transpusă total  

 HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008) privind gestionarea calităţii apei 
de îmbăiere, modificată şi completată de HG nr. 389/2011 (MO nr. 
290/26.04.2011); 

 HG nr. 459/2002 (MO nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor de 
calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, 
modificat de HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008); 

 HG nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de 
supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate 
pentru îmbăiere, modificat de HG nr. 836/2007 (MO nr. 560/15.08.2007) şi 
HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008); 

 OM nr. 183/2011 (MO nr. 199/22.03.2011) privind aprobarea Metodologiei 
de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere. 

Directiva 91/271/CEE privind 
tratarea apelor urbane 
reziduale modificată prin 
Directiva 98/15/EC şi de 
Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 – transpusă total 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de Legea 
nr. 310/2004 (MO nr.584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 
413/12.05.2006), OUG nr. 3/2010 (MO nr.114/19.02.2010) adoptată prin 
Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010); 

 HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme 
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat 
de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului; 

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a 
competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a 
apelor;Ordin comun MMDD si MADPR nr. 344/708/2004 (MO nr. 
959/19.10.2004) pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protecţia 
mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultura; OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 
395/12.06.2007).  

Directiva 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman, modificată 
de Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 – transpusă total  

 Legea nr. 458/2002 (MO nr. 875/12.12.2011) privind calitatea apei 
potabile (republicare), modificată de Legea nr. 311/2004 (MO nr. 
582/30.06.2004), OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) aprobată de 
Legea nr. 124/2010 (MO nr. 459/06.07.2010), OG nr. 1/2011 (MO nr. 
69/26.01.2011), aprobată de Legea nr. 182/2011 (MO nr. 
733/19.10.2011), cu rectificarea nr. 458/2012 (MO nr. 58/24.01.2012) HG 
nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de 
supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi 
procedura de autorizare sanitară pentru folosirea şi stocarea apei 
potabile, modificat de OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010)HG nr. 
930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi 
hidrogeologică;  

 OM nr. 638/2010 (MO nr. 290/4.05.2010) privind aprobarea Metodologiei 
de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu 
prevederile Legii 458/2002 republicata; 
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 OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de 
igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele 
decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate 
sub denumirea de apă de masă;  

 OM nr. 1193/1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară 
pentru sistemele publice de depozitare a apei potabile; 

 OM nr. 1278/2011 (MO nr. 334/12.05.2011) pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a 
perimetrului de protecţie hidrogeologică; 

 OM nr. 1861/2008 (MO nr. 772/18.11.2008) pentru aprobarea Listei 
laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în 
cadrul controlului oficial al apei potabile; 

 OM MMP/MS nr. 1483/89/2011 (MO nr. 440/23.06.2011) pentru 
aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu 
apă. 

Directiva 2006/44/CE privind 
calitatea apelor dulci care 
necesită protecţie sau 
îmbunătăţiri în vederea 
întreţinerii vieţii piscicole 
(versiune codificată) – 
transpusă total 

 HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi 
ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, modificată de HG nr. 
563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului. 

Directiva 2006/11/CE privind 
poluarea cauzată de anumite 
substanţe periculoase 
evacuate în mediul acvatic al 
Comunităţii – transpusă total 

 HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului 
de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe 
prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 
562/29.06.2006) şi HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010); 

 HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) privind modificarea şi 
completarea HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea 
unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic apelor uzate; 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului; 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 
948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 
713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 
112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată prin 
Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 
461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011); 

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 
395/12.06.2007); 

 HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificat de 
HG nr. 2202/2004 (MO nr. 1225/20.12.2004), HG nr.185/2005 (MO nr. 
247/24.03.2005); 

 OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea Metodologiei 
de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al 
substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare 
matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor 
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periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar 
periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, 
dafnia, peşti; 

 OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea 
Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru 
substanţe prioritare/prioritar periculoase  

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a 
competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a 
apelor. 

Directiva 2006/113/CE 
privind calitatea apelor 
conchilicole (versiune 
codificată) – transpusă total 

 HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, modificată de HG nr. 
467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006), HG nr. 859/2007 (MO nr. 
535/07.08.2007); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protectiei mediului. 

Directiva 91/676/CEE privind 
protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţii proveniţi 
din surse agricole, modificată 
de Regulamentul (CE) 
nr.1882/2003 – transpusă 
total 

 HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de 
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole, modificat de HG nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.03.2005);  

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protectiei mediului; 

 OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii 
de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 
programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din 
surse agricole; 

 OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării 
Monitoring-ului suport naţional integrat de supraveghere, control şi decizii 
pentru reducerea aportului de poluanti proveniţi din surse agricole în apele 
subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de 
supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor 
de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniti din surse 
agricole in apele de suprafaţă şi in apele subterane; 

 OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005) pentru 
aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, 
de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi 
proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice 
provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a 
Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, 
control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse 
agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din 
zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;  

 OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005) privind 
aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea 
programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse 
agricole; 

 OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006) privind 
aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 

 OM MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 (MO nr. 851/18.12.2008) pentru 
aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 
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activităţi agricole. 

Directiva 2006/118/CE 
privind protecţia apelor 
subterane împotriva poluării 
şi a deteriorării – transpusă 
total 

 HG nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului 
naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării;  

 OM nr. 137/2009 (MO nr. 170/18.03.2009) privind aprobarea valorilor de 
prag pentru corpurile de ape subterane din România;  

 OM nr. 1278/2011 (MO nr. 334/13.05.2011) pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a 
perimetrului de protecţie hidrogeologică. 

Directiva 2007/60/CE privind 
evaluarea și gestionarea 
riscurilor de inundaţii – 
transpusă total 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 
948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 
713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 
112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată prin 
Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 
461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011); 

 HG nr. 846/2010 (MO nr. 626/06.09.2010) pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. 

Directiva 2008/56/CE de 
instituire a unui cadru de 
acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind 
mediul marin - transpusă 
total 

 OUG nr. 71/2010 (MO nr. 452/02.07.2010) privind stabilirea strategiei 
pentru mediul marin, aprobată prin Legea nr. 6/2011 (MO nr. 
159/04.03.2011) 

Directiva 2008/105/CE 
privind standardele de 
calitate a mediului în 
domeniul apei, de modificare 
şi de abrogare a Directivelor 
82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE ale 
Consiliului şi de modificare a 
Directivei 2000/60/CE - 
transpusă total 

 HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului 
de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe 
prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 
562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010) 

Directiva 2009/90/CE de 
stabilire, în temeiul Directivei 
2000/60/CE, a specificaţiilor 
tehnice pentru analiza 
chimică şi monitorizarea stării 
apelor – transpusă total 

 HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului 
de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe 
prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 
562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010) 

2.6.2.5 Tratate şi convenţii internaţionale 

România a semnat şi ratificat o serie de tratate şi convenţii internaţionale a căror implementare are efecte 

asupra aplicării acestui proiect de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Pentru 

caracteristicile şi domeniul de aplicabilitate al acestui proiect se consideră ca deosebit de importantă 

Convenţia Dunării şi Convenţia de la Ramsar, astfel că pentru fiecare din acestea sunt descrise mai pe larg 

principalele restricţii şi obligaţii ce decurg din implementarea lor. 

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi folosirea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru 

protecţia fluviului Dunărea) 

Fluviul Dunărea, principalul colector, direct sau indirect, al apelor drenate şi descărcate face obiectul 

Convenţiei pentru fluviul Dunărea; evacuarea apelor uzate sau captarea apei în/din fluviul Dunărea sau 

în/din afluenţii acestuia va trebui să se conformeze prevederilor acestei convenţii. Cooperarea regională 

multilaterală reprezintă o prioritate pentru politica şi relaţiile internaţionale ale României. România a semnat 
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şi ratificat prin Legea nr. 14 din 24 februarie 1995, Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 

durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 

1994. În conformitate cu prevederile acestei convenţii, părţile contractante vor coopera în probleme 

fundamentale de gospodărire a apelor şi vor lua toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate 

pentru a menţine cel puţin şi a îmbunătăţi starea actuală a mediului înconjurător şi condiţiile de calitate a 

apei fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, pentru a preveni şi reduce, pe cât posibil, 

impacturile şi schimbările nefavorabile ce apar sau pot fi cauzate. 

Următoarele activităţi cad sub incidenţa acestei convenţii atunci când au generat sau este posibil să 

genereze impact transfrontalier: 

 evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienţi şi substanţe periculoase, atât din surse punctuale 
cât şi nepunctuale, precum şi evacuarea căldurii; 

 activităţi şi măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, controlul 
scurgerii şi nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul inundaţiilor şi îndepărtarea pericolului de 
îngheţ, precum şi efectul instalaţiilor, situate în sau în afara cursului de apă, asupra regimului 
hidraulic; 

 alte activităţi şi măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul şi captarea 
apei; 

 exploatarea construcţiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, măsuri pentru 
prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condiţiilor hidrologice, eroziuni, surpări, 
inundaţii şi transportul sedimentelor; măsuri pentru protecţia ecosistemelor; 

 manipularea substanţelor periculoase pentru apă şi prevenirea accidentelor. 

Convenţia Ramsar 

Delta Dunării este declarată rezervaţie Ramsar; ca urmare sunt necesare măsuri pentru a proteja acest 
habitat sensibil; prin fluviul Dunărea, apele uzate descărcate din localităţile judeţului ajung în Deltă; pentru 
protecţia şi conservarea acesteia vor trebui luate în considerare şi prevederile acestei convenţii. În 
conformitate cu “Ghidul de utilizare” elaborat, părţile contractante au ca principale obligaţii: 

 să adopte politici naţionale pentru zone umede, implicând revizuirea legislaţiei şi a aranjamentelor 
naţionale pentru a fi conforme cu problemele zonelor umede (fie sub forma unor instrumente politice 
separate fie ca parte a planurilor naţionale de acţiune, strategii naţionale pentru biodiversitate, 
strategii naţionale pentru planificare); 

 să promoveze acţiuni în zonele umede, implicând dezvoltarea unor planuri de management integrat 
care să acopere orice aspect al zonei umede şi relaţiile acesteia cu bazinul. 

Acest ghid stabileşte beneficiile şi valorile zonei umede pentru:  

 controlul sedimentării şi al eroziunii;  

 întreţinerea calităţii apei şi evitarea poluării; 

 întreţinerea surselor de suprafaţă şi subterane pentru alimentarea cu apă potabilă; 

 dezvoltarea pescuitului; 

 creşterea animalelor şi practicarea agriculturii;  

 educare şi recreere. 

2.6.3 Institutii de mediu 

Cei mai importanţi actori instituţionali în domeniul mediului cu care S.C. ACTIVITATEA GOSCOM SA 
interacţionează pe parcursul derulării activităţii sale sunt :  

 Ministerul Mediului, Apleor si Padurilor (MMAP) 

 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC); 

 Agentia Naţională de Protecţia Mediului; 

 Garda Naţională de Mediu; 

 Directia de Sanatate Publica Hunedoara; 
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 Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR); 

 Administrația Bazinală de Apă Mureș.  

2.6.3.1 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

Prin Ordinul 1057 / 06.05.2020 a fost aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare a MMAP. Astfel, 

MMAP realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, 

biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele 

pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a 

acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei 

Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, 

reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii. 

Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei 

actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social. 

Domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului 

 controlul poluării industriale; 

 calitatea aerului şi zgomot ambiental; 

 managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică; 

 infrastructură de mediu; 

 gestionarea deşeurilor; 

 gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

 protecția solului și subsolului; 

 dezvoltare durabilă; 

 economie verde; 

 schimbări climatice. 

Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative – ca element de bază pentru construirea 

unui sistem solid de management de mediu – şi contribuţia la dezvoltarea durabilă, Ministerul Mediului şi-a 

stabilit următoarele priorități: 

 integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu 
cerinţele şi standardele europene şi internaţionale, 

 ocrotirea biodiversității, 

 ameliorarea calității factorilor de mediu în zonele urbane si rurale. 

(Sursa: http://www.mmediu.ro/categorie/minister/6) 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Ministerul Mediului, Apleor si Padurilor  

exercită următoarele funcţii: 

 Defineşte strategia prin care asigură, în conformitate cu politica guvernului, dezvoltarea durabilă în 
sectoarele de apă şi mediu; 

 Elaborează reglementările prin care asigură dezvoltarea cadrului normativ şi a celui instituţional 
pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate; 

 Reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de competenţă; 

 Reprezintă autoritatea de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea reglementărilor legale 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea sa; 

 Coordonarea utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea 
Europeană în domeniul său; 

 Gestionarea creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate; 
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 Monitorizare , inspecţie şi control; 

 Informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate. 

2.6.3.2 Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Publice 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. este 

instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central 

a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată cu completarile si modificarile ulterioare. 

ANRSC isi desfasorara activitatea in conformitate cu Ordinul 22 / 07.02.2017 privind Regulamentul de 

Organzare si functionare.  

2.6.3.3 Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM, subordinea MMAP) 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, 

aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu competenţe în implementarea 

politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 17 

octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 

instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. 

Prin Decizia 62 / 06.10.2020, a fost modifict Regulamentul de Organziare si Fucntioanre a ANPM 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate de execuţie şi implementare, în subordinea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, are următoarele funcţii în domeniul protecţiei mediului: 

 funcţia de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor 
şi politicilor sectoriale, precum şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului;  

 funcţia de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, la nivel 
naţional;  

 funcţia de coordonare, monitorizare şi control al activităţii agenţiilor pentru protecţia mediului din 
subordine;  

 funcţia de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale;  

 funcţia de instruire şi perfecţionare continuă a personalului aparţinând agenţiilor judeţene pentru 
protecţia mediului din subordine;  

 funcţia de reprezentare în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe, conform 
mandatului acordat de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

Atribuţiile ANPM se îndeplinesc prin intermediul Agenţiilor Judeţene de Protecţia mediului, servii publice 

deconcertate. 

2.6.3.4 Garda Naţională de Mediu 

Garda Naţională de Mediu este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al adminitraţiei 

publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului. 

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, cu atribuţii în aplicarea politicii 

Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia 

mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării 

indutriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor 

naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. 

Atribuţiile Gărzii Naţionale de Mediu sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1005 din  17 octombrie 2012 

privind organizarea si functionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în MO nr. 729 din 29-oct-2012. 

2.6.3.5 Administraţia Naţională “Apele Române” S.A. (in coordonarea MMAP) 

Administrația Națională ”Apele Române”, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002, modificată şi 

completată prin OUG.73/2005, este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată 
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din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul 

Mediului,Apelor si Padurilor. 

Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate pe 

bazine hidrografice (Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Dobrogea-

Litoral, Prut, Siret), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă 

Stânca Costeşti. 

Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului de natura 

celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică 

prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. 

Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura 

Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva 

inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura 

sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă 

aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă 

de suprafaţă şi subterane. Principalele atribuţii ale Administraţiei naţionale “Apele Române” sunt:  

 gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea 
respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a 
prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene; 

 administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor; 

 gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale, și 
a fondului național de date din domeniu; 

 gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora 
împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse; 

 administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii naționale de 
gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa; 

 administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în 
starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei marii, a zonelor umede și a celor protejate, aflate 
în patrimoniu; 

 administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și 
hidrogeologică; 

 administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de 
apă; 

 realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; 
elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei; 

 alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate formele sale de 
utilizare, cu potentialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, 
conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și a serviciilor 
comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari; 

 apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și 
constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente 
acestora; 

 întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de 
aparare impotriva inundatiilor aflate in administrare; 

 avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și eliberarea 
autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice; 

 efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță 
a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice. 
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2.6.4 Cadrul institutional privind apa si apa uzata 

2.6.4.1 Regionalizarea sistemului de apă în România 

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de localităţi situate 

într-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic şi/sau prin limite teritorial administrative 

(localităţi, judeţ). Regionalizarea serviciilor urmăreşte conformarea cu ţintele de performanţă stabilite pentru 

2018 în cadrul POS Mediu pentru cele 2.600 de localităţi cu peste 2.000 de locuitori şi se realizează prin 

concentrarea managementului serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în jurul a 42 de operatori 

regionali puternici, înfiinţaţi prin fuziunea furnizorilor locali existenţi în Operatori Regionali. 

Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apă, iniţiat de către Autorităţile Române şi sprijinit de 

programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este acela de a asista autorităţile locale în crearea unor 

Operatori Regionali (OR) ai serviciilor de apă şi de canalizare eficienţi şi de a întări capacitatea autorităţilor 

locale de a controla în mod eficace activitatea acestora, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI). 

Din punct de vedere instituţional, procesul de regionalizare este definitivat prin reorganizarea serviciilor 

publice existente deţinute de municipalităţi. Acesta se bazează pe 3 elemente instituţionale cheie:  

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 

 Operatorul Regional (OR); 

 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS)  

Arhitectura instituţională care guvernează operarea regională a serviciilor de apă şi apă reziduală este 

prezentată în figura urmatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-16 - Structura instituţională a operării regionale. 

Asociaţia de dezvoltare Intercomunitara ( ADI) 

In structura instituţională a operării regionale, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)  se defineşte ca 

unic organism de coordonare şi reprezentare a intereselor comune ale membrilor săi privind furnizarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi a strategiei generale de tarifare şi de politică investiţională.  

Conform legii 215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Asociaţiile de Dezvoltare 

Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, organizate conform dreptului privat 

(urmărind instrucţiunile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile), având statut de 

utilitate publică. De altfel, conform amendamentelor legii 51/2006, ADI este asimilată autorităţilor publice 

conform art.2 paragraf 1 litera d) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

In conformitate cu Legea 215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, ADI reprezintă 

structuri juridice de cooperare organizate prin legi individuale (Ordonanţa Guvernului privind asociaţiile şi 

fundaţiile, nr 26/2000) cu statut de utilităţi publice. Astfel, ADI este înfiinţată de către UAT-uri şi judeţe în 

concordanţă cu legile 215/2001 (republicata), 51/2006, 241/2006 (republicata) şi Ordonanţa Guvernului nr. 

26/2000 cu scopul de a acţiona în direcţia interesului general, acela de a dezvolta proiecte şi de a furniza 

servicii de interes public.  
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ADI acţionează în numele şi în favoarea membrilor săi (localităţile şi judeţele) asumându-şi astfel 

competenţele delegate. Statutul ADI stipulează în detaliu condiţiile necesare pentru aderarea la ADI şi 

condiţii restrictive pentru părăsirea Asociaţiei.  

Hotărârea Guvernului 855/2008 privind aprobarea variantei iniţiale a actului şi statutului constitutiv ale ADI 

impune acesteia utilizarea documentelor constitutive iniţiale în scopul asigurării implementării regulilor „in-

house”. 

Operatorul Regional ( OR ) 

In conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind companiile comerciale şi legii 215/2001 (republicata) 

privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Operatorul Regional este 

constituit ca o companie comercială ce are ca acţionari unităţi administrativ-teritoriale membre ADI.  

Această companie comercială poate fi deţinută de către toţi sau de o parte dintre municipalităţile membre 

ADI, fiindu-i delegat managementul serviciilor de apa si canalizare, prin intermediul Contractului de 

Delegare.  

Constituirea OR crează structura instituţională capabilă să atragă şi să implementeze proiecte finanţate prin 

intermediul Instrumentelor Structurale în vederea atingerii obiectivelor de investiţii stabilite cu privire la 

reabilitarea, extinderea operării şi întreţinerea activelor naţionale aferente sectorului de apă şi canalizare în 

scopul conformării cu ţintele fixate pentru serviciile de apă şi canalizare pentru 2013, respectiv 2020.  

Contractul de Delegare a Gestiunii Servicului – CDGS  

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este un contract 

agreat între Operatorul Regional (ca operator), şi ADI (în numele şi în favoarea municipalităţilor membre). 

Acesta este un contract unic pentru întreaga zona de acoperire a serviciului, care corespunde zonei de 

competenţă teritorială a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care deleagă managementul serviciilor de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul Regional.  

Conform legii republicate nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în baza CDGS 

aprobat printr-o decizie a autorităţii contractante, autorităţile administrative publice locale transferă către 

Operatorul Regional sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea serviciilor de utilitate publică, precum şi 

managementul şi operarea sistemelor aferente furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Atribuirea directă a contractului de delegare este în conformitate cu decizia Curţii Europene de Justiţie (CEJ 

– cazurile Teckel si Coname) privind exceptarea de la regulamentele europene privind licitaţia atunci când 

sunt întrunite simultan următoarele condiţii:  

 Exercitarea de către unităţile administrativ-teritoriale, prin intermediul ADI, a unui control direct asupra 
Operatorului Regional, similar celui exercitat asupra unui departament propriu, având o influenţă 
semnificativă asupra tuturor deciziilor şi/sau asupra celor semnificative ale companiei (criteriul 
„controlului similar”);  

 Operatorul Regional desfăşoară în mod exclusiv activităţi cu scopul de a furniza servicii de alimentare 
cu apă şi de canalizare pentru acele unităţi administrativ-teritoriale care au delegat managementul 
acestor servicii către el (criteriul „activităţii exclusive”);  

 Capitalul vărsat al Operatorului Regional este deţinut în totalitate de către unităţi administrativ-
teritoriale membre ale ADI, capitalul privat fiind exclus.  

Modificările legii nr. 51 / 2006 includ dispoziţii specifice privind regulile „in-house”respectiv: 

(1)  Criteriul „controlului similar” 

Trăsăturile cheie ale managementului direct conform cerinţelor criteriului controlului similar sunt: 

 Este realizat pe baza termenilor de referinţă şi a Regulamentului Serviciului;  

 Municipalitatea numeşte si revocă managementul operatorului; 

 Municipalitatea aprobă Regulamentele de Organizare Internă şi Funcţionare (ROF) ale operatorului; 

 Municipalitatea aprobă bugetul anual al operatorului. 
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Controlul asupra OR este exercitat în comun de municipalităţile care deleagă managementul serviciului, prin 

intermediul ADI, în conformitate cu prevederile referitoare la cadrul  instituţional stabilite prin Actul 

Constitutiv al OR şi prin Contractul de Delegare; termenii de referinţă şi Regulamentul Serviciului (referitor la 

controlul asupra performanţei în îndeplinirea obligaţiilor contractuale aferente managementului serviciilor de 

alimentare cu apă şi de canalizare) se constituie ca Anexe la Contractul de Delegare. 

In acest context ADI:  

 Primeşte, prin intermediul Statutului său, împuternicire din partea municipalităţilor membre pentru a 
exercita în numele şi în interesul acestora competenţele sale legate de serviciile de alimentare cu apă 
şi canalizare, în conformitate cu prevederile legilor nr. 51/2006 şi                  nr. 241/2006 
(republicata). Această împuternicire este formalizată prin semnarea Contractului de Delegare şi 
monitorizarea performanţelor OR în îndeplinirea acestuia. Imputernicirea ADI, aceea de a-şi exercita 
în numele şi în favoarea membrilor săi prerogativele privind serviciile de apă şi canalizare, este 
detaliată în Statutul Asociaţiei.  

 Primeşte, prin intermediul Actului Constitutiv al OR, anumite drepturi specifice, în scopul de a permite 
asociaţiei să deţină controlul asupra operatorului regional. Aceste drepturi specifice sunt:  

o Membrii Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional vor fi numiti de către Adunarea 
Generala a Acţionarilor dintre persoanele propuse de ADI, şi vor fi revocaţi doar la propunerea 
ADI; 

o ADI aprobă Regulamentul de Organizare Internă şi Funcţionare (ce include structura 
organizatorică) al Operatorului Regional înainte ca acesta să fie aprobat/modificat de către 
Consiliul de Administraţie al companiei; 

o Bugetul anual al Operatorului Regional va fi stabilit în conformitate cu Planul de Afaceri agreat 
de ADI; 

o Operatorul Regional trebuie să informeze ADI în legătură cu activitatea sa astfel încât să 
permită acesteia să îşi exercite atribuţiile de control.   

(2) Criteriul “activităţii exclusive" 

Aceasta condiţie este inclusă pe de-o parte în Actul Constitutiv al Operatorului Regional şi se referă la 

obiectul de activitate al companiei, iar pe de altă parte în Contractul de Delegare în legătură cu serviciile 

delegate care constituie obiectul de activitate exclusiv al Operatorului.  

Contractul de Delegare stipulează de asemenea posibilitatea ca Operatorul Regional să atribuie o parte din 

serviciile de management unei terţe părţi, dacă acest lucru este necesar din motive de eficienţă economică, 

dar numai prin intermediul unei proceduri de licitare.  

 (3) Capitalul public al OR 

Actul Constitutiv al Operatorului Regional stipulează obligaţia asumată de către acţionarii municipalităţilor: 

capitalul vărsat al Operatorului Regional este în întregime public şi va rămâne public pe toată durata 

Contractului de Delegare. 

2.6.4.2 Procesul de regionalizare în judeţul Hunedoara 

Asa cum a fost prezentat si anterior, la nivelul judetului Hunedoara isi desfasoara activitatea 3 (trei) 

operatori de servicii de alimnetare cu apa si canalziare: 

  SC APA PROD DEVA SA – avand in aria de operare localitatile: 

 SC APA SERV VALEA JIULUI SA – avand in aria de operare localitatile: 

 SC ACTIVITATEA GOSCOM SA – avand in ria de operare localitatile: 

In cele ce urmeaza se vor detalia activitatile aferente ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 

Orastie. 

2.6.4.2.1 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – AC APAZOR 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR cu sediul în Orastie, Piata Victoriei nr.19, 

în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 
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completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, s-a înfiinţat ca persoană juridică de drept privat, 

cu statut de utilitate publică.   

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR a fost înființată în 16.09.2008 de un 

număr de 5 autorități publice din județul Hunedoara: Consiliile Locale Oratsie, Romos, Beriu, Turdas si 

Balsa (a se vedea Anexa 2.6.1).   

Ulterior, prin actul aditional nr. 2 / 2015 structura Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. 

APAZOR se modifica, in sensul iesirii comunelor Romos sI Balsa si cooptarii comunelor Rapoltu Mre, 

Orastioara de Sus si Martinesti, numarul membrilor devenind 6 (la 12.05.2015). Strructura cu cei 6 membri 

mentionati se pstreaza si in prezent.  

Actul Constitutiv și Statutul Asociației (a se vedea Anexa 2.6.2) au fost elaborate cu respectarea 

prevederilor HG 855/2008, asociația fiind înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. I/7-A din 7 

octombrie 2008.  

Scopul Asociației îl constituie reglementarea, stabilirea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea 

și gestionarea în comun a serviciilor de apă și de canalizare pentru toate localitățile membre și de 

asemenea implementarea comună a unor proiecte de interes public și regional pe baza Strategiei de 

Dezvoltare.  

Dintre obiectivele Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR mentionate in 

Regulamentul de Organizare si Functionare, se pot aminti:  

1. Să încheie Contractul de Delegare cu Operatorul, în numele şi pe seama Asociaţilor, care vor avea 

împreună calitatea de „Delegatar", conform art.30 din Legea nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

2. Să exercite drepturile specifice de control şi informare privind Operatorul conform statutului de înfiinţare şi 

actul constitutiv al Operatorului. 

3. Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice 

locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona 

politicile şi acţiunile de interes comunitar. 

4. Să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului. 

5. Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructură tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 

6. Să monitorizeze executarea Contractului de Delegare şi să informeze regulat Asociaţii despre aceasta. 

7. Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu Serviciul: 

a) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure pe de o parte sursele necesare pentru 
operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza suport a contractării de credite rambursabile sau 
parţial rambursabile, iar pe de altă parte să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale 
populaţiei; 

b) aplicarea principiului solidarităţii; 

c) implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte"; 

d) creşterea progresivă a nivelului de acoperire a „Serviciului"; 

e) buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială 
eficientă a acestuia; 

f) menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu; 

g) buna gestiune a resurselor umane. 

8. Să acorde sprijin Asociaţilor şi Operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare 

implementării Strategiei de Dezvoltare. 

Obiectivele Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR referitoare la dezvoltarea 

serviciilor de apă și canalizare și infrastructura aferentă sunt următoarele: 
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a. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii 
investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; 

b. dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

c. prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu asigurarea protecției mediului; 

d. asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte 
de furnizare; 

e. menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare 
concesionat; 

f. îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

g. echilibrul financiar al concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor; 

h. creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare 
până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii; 

i. menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor cuprinse în 
Servicii.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR a delegat gestiunea serviciilor de 
alimenatre cu apa si de canalziare catre  (a se vedea Anexa 2.6.3 si Anexa 2.6.4). 

2.6.4.2.2 OR – S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE  

Societatea S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A. este o societate infiintata in 1998 (HCL53), prin reorganizarea  

R.A ACTIVITAETA ORASTIE, avand ca actionar unic, la acea data,  Municipiul Orastie  (a se vedea Anexa 

2.6.5). 

Ulterior, prin Hotărârea nr.1/2013 au intrat în acționariat, încă 4 UAT - Comunele Beriu , Turdaș, Romos, 

Rapoltu Mare.  

Din 2017, prin Contractul de Cesiune, Comuna Romos a cesionat acțiunile Comunei Orăștioara de Sus, iar 

in 2020 a intrat in actionariat si Comuna Martinesti. . 

În actul constitutiv actualizat (a se vedea Anexa 2.6.6), sunt menționate atat municipiul Orastie, cat si cele  4 

UAT componente ale Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR: Orăștie, Beriu, 

Turdaș , Rapoltu Mare și Orăștioara de Sus, fiind in curs de revizuire actul constitutiv si cumentionarea 

comunei Martinesti. 

SC ACTIVITATEA GOSCOMA SA Orastie are un numar de 70 de angajati (a se vedea organigrama din 

figura de mai jos), iar in prezent, principala activitate desfasurata este de a asigura servicii de alimentare cu 

apa, de la captare, tratare şi transport pana la distribuţia apei în localităţile din aria de operare (Orastie, 

Beriu, Rapoltu Mare, Turdas, Orastioara de Sus si Martinesti),precum si de a asigura servicii de colectare şi 

epurare a apelor uzate în UAT Orastie si Beriu; dezvoltarea viitoare a activitatii operatorului vizeaza 

urmatoarele directii strategice: 

 Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare operate in prezent; 

 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale; 

 Continuarea activitatii de imbunatatire a performantelor financiare, tehnice, operationale si 
manageriale.  
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Figura 2-17 - Structura organizatorica a SC ACTIVTATEA GOSCOM SA Orastie. 

SC ACTIVITATEA GOSCOMA SA Orastie are in principal urmtoarele atributii, comptetente si 

responsabilitati:  

- capteazii din surse de suprafata cantitatile de apii necesare; 

- trateaza apa pentru a-i asigura calitatea impusii de normativele s i standardele in vigoare; 

- asigura distributia apei potabile de la statiile de tratare pana la consumatori; 

- prin reteaua publica de canalizare asigura colectarea, transportul si evacuarea apelor de 
canalizare (ape  uzate menajere si industriale, ape meteorice); 

- asigura epurarea apelor uzate s i evacuarea apei epurate in emisar; 

- asigura colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a 
apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora; 

- asigura evacuarea, tratareas s i depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate 
din activitatile prevazute mai sus; 

- asigurii servicii de calitate fara discriminare tuturor clientilor; 

- asigura avizarea/aprobarea bransarilor si racordarilor de noi clienti la sistemul existent, conform 
normelor legale; 

- asigura implementarea si mentinerea standardelor de calitate a serviciilor conform certificarilor 
obtinute in domeniul managementului, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, 

- presteaza contra cost servicii specifice pentru persoane fizice sau juridice, In domeniul alimentarii 
cu apa i canalizarii (analize apa, depistari pierderi apa, vizualizari conducte, vidanjari, curatiri 
canale, racorduri canal, bran amente apa i lucrari speciale de constructii i instalatii); 

- asigura prestari in constructii si instalatii in domeniul de activitate (reparatii retele, montari 
contoare, executie bran amente apa si racorduri de canal, constructii speciale etc); 

- asigura integritatea patrimoniului public concesionat si a patrimoniului propriu; 
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- asigura gestionarea fondurilor pentru exploatarea, intretinerea, repararea s i de asemenea 
modemizarea, inlocuirea si extinderea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

- organizeaza si efectueaza paza s i protectia obiectivelor de productie si exploatare din aria de 
activitate, a  bunurilor si valorilor; 

- analizeaza si propune avizarea programelor de modernizare, inlocuire s i  extindere a 
sistemelor publice de alimentare cu apas i de canalizare 

- elaboreaza si implementeaza strategii de reabilitare si modernizare a infrastructurii deservite in 
vederea asigurarii calitatii serviciilor, protectiei mediului si conformarii cu prevederile Directivelor 
Europene privind calitatea apei si mediului; 

- efectueaza studii si prognoze de imbunatatire s i dezvoltare echilibrata a activitatii s i calitatii 
serviciilor prestate in intreaga arie deservita; 

- determina pretul apei potabile, tariful pentru apa uzata, modificari si ajustari ale acestora functie 
de necesitatile economice si respectarea acordurilor asumate, pe care le propune spre 
aprobare conform legislatiei si stabileste si aproba preturi/tarife pentru lucrari, produse si servicii 
din domeniul sau de activitate; 

- elaboreaza planuri s i desfasoara strategii active s i preventive in vederea dezvoltarii durabile, a 
conservarii si protectiei apelor, mediului s i a sanatatii publice si comunitare. 

Capitalul social a operatoruui regional se ridică la valoarea de 1.158.192 lei, distributia actiunilor fiind 

prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 2-55 - Structura actionariatului SC ACTIVITETA GOSCOM SA Orastie la 01.03.2017. 

Nr.crt. Acționar Acțiuni în % RON 

1 MUNICIPIUL ORASTIE 99,2 1149232 

2 Comuna TURDAȘ 0,2 2240 

3 Comuna RAPOLTU MARE 0,2 2240 

4 Comuna BERIU 0,2 2240 

5 Comuna ROMOS 0,2 2240 

Compania este administrată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație. Conform 

statutului companiei, din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de 

rezervă, până la atingerea pragului minim legal, adică a cincea parte din capitalul social. Condițiile 

participării la profit și pierderi se stabilesc de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare exercițiu 

financiar. 

Obiectul principal de activitate al S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie este: gospodărirea resurselor 

de apă, captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor uzate (Cod 

CAEN 3700). Principalul acționar al S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie este Consiliul Local Orastie 

(care deține 99,20% din totalul acțiunilor).  

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie detine: 

- licenţa A.N.R.S.C. pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 5018/24.07.2020, clasa 3 - 
valabilă până la data de 24.07.2025.(a se vedea Anexa 2.6.7). 

- certificate AMG pentru: 

 sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 

 sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 

 sistem de management al sanatatii si securitatii in munca SR EN ISO 45001:2018 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Calitate – Mediu reprezintă garanția pentru desfășurarea 

întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu, respectând standardele recunoscute în domeniu. 

Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE nu corespunde in intregime ariei sistemelelor 

de alimentare cu apa si a aglomerarilor definite pentru judetul Hunedoara. 

In prezent, aria de operare include urmatoarele:  



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                 Capitolul 2. Analiza situatiei existente 

 

  

Pag. 88 

                      

 In ceea ce priveste zonele de alimentare cu apa: 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIE (SZAA Orastie) include municipiul Orastie si  
comuna Beriu (satele Beriu, Sibisel, Sereca, Orastioara de Jos, Poieni si Castau), comuna 
Turdas (satele Turdas, Pricaz, Spini si Rapas) si comuna Rapoltu Mare (Rapoltu Mare, Bobalna 
si Folt), comuna Martinesti (Martinesti, Dancu Mare, Dancu Mic, Tamasasa, Turmas si 
Jeledinti).  

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIOARA DE SUS (SZAA Orastioara de Sus) include 
localitatile: Orastioara de Sus, Bucium, Ludestii de Jos si Costesti (UAT Orastioara de Sus).  

 Sistemul local de alimentare cu apa BOIU (SLAA Boiu) include localitatea: Boiu (UAT Rapoltu 
Mare). 

 In ceea ce priveste colectarea si tratarea apei uzate:   

In tabelul urmator sunt prezentate aglomerarile din aria de operare a S.C. ACTIVITATEA GOSCOM 
S.A. Orastie: 

 

Nr. crt. 
Denumire 
 Cluster 

Denumire aglomerare UAT 

1 

Orastie  

Orastie Orastie 
2 Beriu 

Beriu 

3 Castau 
4 Cucuis 
5 Orastioara de Jos 
6 Poieni 
7 Sereca 
8 Sibisel 
9 Rapoltu Mare 

Rapoltu Mare 

10 Bobalna 
11 Folt 
12 Rapoltel 
13 Boiu 
14 Bucium 

Orastioara de 
Sus 

15 Orastioara de Sus 
16 Costesti 
17 Gradistea de Munte 
18 Ludestii de Jos 
19 Ocolisu Mic 
20 Turdas 

Turdas 
21 Pricaz 
22 Spini 
23 Rapas 
24 

Aglomerari care 
nu fac parte din 

Clusterul 
Orastie 

Martinesti 

Martinesti 

25 Dancu Mare 
26 Dancu Mic 
27 Jeledinti 
28 Tamasasa 
29 Turmas 
30 Magura 
31 Costesti Deal Orastioara de 

Sus 32 Ludestii de Sus 
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2.6.4.2.3 Contractul de Delegare a Gestiunii servicilor de alimentare cu apa si de canalizare 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice din 07.07.2015 de alimentare cu apa si de canalizare a 
fost incheiat intre Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - 
A.C. APAZOR si S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie..  

Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru 
realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegarii. Obiectivul pe termen mediu şi lung al 
Contractului de delegare este Dezvoltarea Regională. Aria delegarii delimitează întregul teritoriu unde sunt 
furnizate Serviciile în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante.  

Contractul, încheiat pentru o perioadă de 32 de ani, cu posibilitate de prelungire la 49 de ani, stabilește 
drepturile și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Planul de evoluție al tarifară (stabilit 
în conformitate cu ACB din Aplicația de Finanțare). 

2.6.4.3 Structura organizatorică a OR 

Structura organizațională și Echipa de Conducere: 

Operatorul Regional – S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie – are structura organizatorică aprobată 

prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23 din data de 29.10.2021. 

Acţionarul majoritar al S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie este Consiliul Local Oratsie și este parte 

a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - A.C. APAZOR. 

Structura ierarhic-funcțională a Operatorului Regional prezintă particularitățile specifice unei asocieri 

intercomunitare de anvergură regională, iar în modul de lucru al organelor sale statutare, operative și 

executive se aplică principiul definirii clare a funcțiilor și competențelor, precum și al delimitării ierarhice a 

atribuțiilor, atât la nivel decizional cât și la nivel executiv. 

Structura organizatorică asigură respectarea autonomiei locale și descentralizării Sistemelor Publice de 

alimentare cu apă și de canalizare date în administrate de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale 

din Aria Delegării, pentru instituirea unui management unic integrat al tuturor Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare și a Sistemelor Publice. 

Compania este structurată pe departamente, compartimente, secții și sectoare, iar organizarea respectă 

structura-cadru regională în care activitățile operaționale sunt separate de cele regionale de conducere, 

dezvoltare, strategie, supraveghere și asistență. 

Conducerea executivă a societății se realizează direct de către Directorul General, prin dispoziții, acesta 

îndrumând, coordonând și răspunzând direct de compartimentele si serviciile componente, asa cum sunt ele 

descrise in organigrama societatii prezentata in figura de mai sus.  

Structura de personal este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 2-56 - Evolutia structurii de personal in perioada 2-17-2021. 

 

  

 

 

 

 

 

Analizand organigrama din figura mentionata si numarul de angajati din tabelul de mai sus, se poate 

constata ca la data prezentului document, exista 10 posturi vacante. 

Din punctul de vedere al indicatorilor niveluluide servicii, situatia este preentata in tabelul urmator : 

 

Categorie 2017 2018 2019 2020 1 Iulie 2021 

Directori 1 1 1 1 1 

Personal TESA 17 17 17 15 13 

Personal calificat, altul decât TESA 45 43 42 42 48 

Personal necalificat 12 10 9 9 8 

Total 75 71 69 67 70 
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Tabel 2-57 - Indicatori ai nivelului de servicii in periaoda 2018-2020. 

 2018 2019 2020 

Număr total angajați ai OR 72 68 67 

Număr total populație în aria de deservire (mii. loc) 32817 32817 32817 

Populație conectată la serviciile de apă în sistem regional 
(% din număr total populație) 

95 98,64 99 

Populație conectată la serviciile de apă uzată, canalizare în 
sistem regional (% din număr total populație) 

61,7 62 65,7 

Producția totală de apă, mii m3/an 2006,250 2208,504 2590,218 

Consumul de apă potabilă facturat (m3/an) 1017,048 1086,381 1118,424 

Consumul de apă pe persoană deservită (m3/an)    

Pierderi în rețeaua de distribuție a apei, % din producția 
totală de apă 

49,32 51,48 57,02 

Debite epurate, mii m3/an 672,024 795,000 983,000 

Consum de apă (canalizare) facturat (m3/an) 669,549 689,460 748,740 

2.6.5. Tarife existente S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE 

Metodologia de calcul a tarifelor la nivelul României a fost emisă de ANRSC  în data de 28 februarie 2007 și 

definește procedurile și standardele prin care Autoritatea de Reglementare va stabili, aproba, modifica sau 

respinge tarifele, mărimea serviciilor și condițiile pentru toate vânzările de apă și alte servicii prestate de 

fiecare licențiat. 

Principalele elemente ale metodologiei sunt următoarele: 

(1) Tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor, trebuie să cuprindă interesele 
clienților incluzând problemele legate de suportabilitate și trebuie să creeze premisele pentru protecția 
mediului și conservarea resurselor de apă. 

(2) Tarifele stabilite ar trebui să ia în considerare următoarele elemente:  

 Cheltuielile de producție și operare; 

 Cheltuielile de întreținere; 

 Deprecierea; 

 Costurile pentru protecția mediului; 

 Costurile financiare; 

 Costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii ; 

 Costurile de dezvoltare (resurse financiare pentru dezvoltare și investiții) 

 Cota parte din profit. 

(3) În cazul programelor cu finanțare intrenațională, pentru care Guvernul are un set de moduri speciale de 
calcul sau formule, altele decât cele oferite de metodologia ANRSC, nivelul și evoluția tarifelor se va baza 
pe acea metodologie specială; 

(4) Operatorii regionali, parte a programului de investiții internațional finanțat din surse externe, vor unifica 
tarifele pentru întreaga zonă de operare conform contractului de delegare a gestiunii și/sau ale acordurilor 
de finanțare internațională.. 

În cazul contractelor de delegare, dacă autoritățile au căzut de acord cu regulile operatorului sau formulele 
pentru ajustarea și modificarea tarifelor, ANRSC va aplica aceste reguli sau formule dacă sunt aprobate 
conform dispozițiilor legale. 

În cazul operatorilor regionali beneficiari ai proiectelor finanțate prin Fondul de Coeziune, strategia de 
tarifare a avut la bază principiul servicii similare = tarife similare și a prevăzut unificarea tarifelor în anul în 
care se finalizează investițiile. Acesta este una dintre recomandările formulate în misiunile de evaluare a 
Aplicațiilor de Finanțare, principiul solidarității fiind aplicat în acest sens. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                 Capitolul 2. Analiza situatiei existente 

 

  

Pag. 91 

                      

Totodată, noile tarife au avut în vedere:  

 Impactul noilor investiții: tarifele sunt previzionate astfel încât să acopere costurile de operare, 
amortizarea bunurilor existente și a bunurilor ce vor fi construite prin alte proiecte, precum și 
serviciul datoriei; 

 Previziunile tarifelor se bazează pe calculul DPC (dynamic prime cost) pentru totalul costurilor de 
operare, întreținere și administrare, pentru costul de investiție precum și pentru cel de reinvestiție; 

 Limita de suportabilitate pentru 10% din cele mai sărace gospodării este stabilită la 4%, bazându-se 
pe un consum pe cap de locuitor de 75 l/zi; 

 Intevenția comunitară trebuie să completeze efortul consumatorului final; 

 Tariful poate crește peste limita de suportabilitate în vederea acoperii costurilor de operare și 
amortizarea. În acest caz, măsurile trebuie să fie dezvoltate împreună cu ADI pentru a se asigura că 
și nevoile de servicii de apă ale celei mai sărace gospodării sunt satisfacute fără a crea o tensiune 
insuportabilă asupra bugetului familial. 

Evolutia tarifelor pentru serviciile prestate de catre  sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabel 2-58 - Evolutia tarifelor pentru alimentare cu apa si canalizare in periaoda 2018-2021. 

Nr. 
Localitate(Orăștie-Beriu-

Rapoltu Mare-Orăștioara de 
Sus-Turdaș) 

2018 2019 2020 01.07.2021 

1 
Pret apa distribuita pe 
intreaga arie de operare  
01.01.-30.06. 

2,60 (01.01-30.04) 

2,98 (01.05.-30.06) 
2,98 3,15 3,54 

2 

Pret apa distribuita pe 
intreaga arie de operare  
01.07.-31.12. 

din care 

2,98 
2,98 (01.07-30.11) 

3,15 (01.12-31.12) 
3,15 3,54 

3 
Tarif canalizare-epurare pe 
intreaga arie de operare 
01.01.-30.06. 

1,75 (01.01.-30.04.) 

2,38 (01.05.-30.06.) 
2,38 2,76 3,21 

4 
Tarif canalizare-epurare pe 
intreaga arie de operare 
01.07.-31.12. 

2,38 
2,38 (01.07-30.11) 

2,76 (01.12-31.12) 
2,76 3,21 

2.7 RESURSE DE APA 

2.7.1  Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile 

Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată în corpuri de apă, într-un 

interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2020. 

Resursa teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea resurselor naturale de apă atât 

de suprafață cât și subterane. 

Resursa tehnic utilizabilă este cota parte din resursa teoretică care poate fi prelevată pentru a servi la 

satisfacerea cerințelor de apă ale economiei. 

Tabel 2-59 - Resurse de apa potentiale si tehnic utilizabile (teoretica si utilizabila) la nivel national. 

Anul 
Resursa teoretică 

(mii m3) 

Resursa utilizabilă*) 

(mii m3) 

2014 134600000 38346760 

2015 134600000 38346760 

2016 134600000 38346760 

2017 134600000 38346760 
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2018 134600000 38346760 

2019 134600000 38346760 

2020 134600000 38346760 

Resursele de apă de suprafață 

Resursele de apă de suprafață ale României provin din 2 categorii de surse, respectiv: 

- râurile interioare (inclusiv lacurile naturale) 

- fluviul Dunărea 

Pentru utilizatorii din România ponderea principală în asigurarea resursei necesare o au râurile interioare. 

Lacurile naturale au volume reduse de apă, cu excepția lacurilor litorale din sistemul lagunar Razelm – Sinoe 

care, deși dispun de volume apreciabile, au apă salmastră datorită legăturilor cu apele Mării Negre. 

Fluviul Dunărea, deși deține întâietatea în ceea ce privește volumul total al resursei, fiind situat excentric 

față de teritoriul național, este mai puțin folosit ca sursă de apă utilizabilă. Până în prezent singura utilizare a 

resursei de apă oferită de Dunăre a fost în domeniul agricol (pentru irigații). 

Resursa naturală de apă a anului 2020 provenită din râurile interioare a reprezentat un volum scurs de 

29705*106m3 care îl situează cu 25.6% sub nivelul volumului mediu multianual calculat pentru o perioadă 

îndelungată (1950 – 2019), respectiv 39920 *106m3 

În acest context anul 2020 poate fi considerat tot un an secetos la fel ca și anul 2017. 

Comparativ cu ultimii 5 ani (2015 – 2019), volumul scurs în anul 2020 este mai mic cu circa 18.9 % față 

de media multianuală a stocului anual (36605.6 * 106m3) scurs în intervalul amintit (vezi tabel 2.56). 

Tabel 2-60 - Debite medii anuale / bazin hidrografic la nivel national. 

Bazinul 
hidrografic 

 

Param
. 

F 

(km2) 

Q med anual (m
3/s) 

Q2020/Qm
ed (%) 2015 2016 2017 2018 2019 

MED 

2015-
2019 

2020* 

TISA* 
Q 

4540 
50.1 62.2 74.57 70.7 65.87 64.688 62,1 

96.0 
V 1579 1980 2352 2230 2077 2043.6 1964 

SOMEȘ 
Q 

17840 
92.6 129.8 95.21 93.21 109.38 104.04 80,3 

77.2 
V 2919 4105 3003 2939 3450 3283.2 2539 

CRIȘURI 
Q 

14860 
55 90.4 64.92 81.48 79.88 74.336 52,1 

70.1 
V 1734 2859 2047 2569 2519 2345.6 1648 

MUREȘ* 
Q 

29390 
124 176.4 116.1 159.4 139.2 143.02 135,2 

94.5 
V 3910 5578 3661 5027 4391 4513.4 4275 

BEGA – 

TIMIȘ - 

CARAȘ 

Q  

13060 

57.13 78.85 46.61 66.3 80.86 65.95 65,9  

99.9 V 1802 2487 1470 2091 2550 2080 2084 

NERA - 

CERNA 

Q 
2740 

41.75 35.8 19.38 33.01 32.4 32.468 31,1 
95.8 

V 1317 1132 611 1041 1022 1024.6 983 

JIU 
Q 

10080 
129 154 70.8 111 92.7 111.5 79,0 

70.9 
V 4068 4870 2233 3500 2923 3518.8 2498 

OLT 
Q 

24050 
168 162 134 205 156 165 135 

81.8 
V 5298 5123 4226 6465 4920 5206.4 4269 

VEDEA 
Q 

5430 
17.6 15.9 7.15 25.1 10.28 15.206 4,81 

31.6 
V 555 503 225 791 324 479.6 152 
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Bazinul 
hidrografic 

 

Param
. 

F 

(km2) 

Q med anual (m
3/s) 

Q2020/Qm
ed (%) 2015 2016 2017 2018 2019 

MED 

2015-
2019 

2020* 

ARGEȘ 
Q 

12550 
83.8 75 57.68 74.85 89.27 76.12 48,8 

64.1 
V 2642 2372 1819 2361 2815 2401.8 1543 

IALOMITA 
Q 

10350 
42.5 45.1 40.2 45 33 41.16 28,8 

70.0 
V 1340 1426 1268 1419 1041 1298.8 911 

DUNĂREA 
Q 

34141 
36.9 33.1 23.55 35.17 32.09 32.162 21,1 

65.6 
V 1164 1047 743 1109 1012 1015 667 

SIRET 
Q 

42890 
206 217 160.3 272.57 241.45 219.464 187,2 

85.3 
V 6481 6862 5055 8596 7614 6921.6 5920 

PRUT** 
Q 

10990 
6.92 7.39 13.72 15.16 15.363 11.7106 6,86 

58.6 
V 218 234 433 478 484 369.4 217 

DOBROGEA 
Q 

5480 
3.92 4.88 2.63 3.34 1.67 3.288 1,12 

34.1 
V 124 154 82.8 105 53 103.76 35 

Total 
România 

fără fluviul 

Dunărea 

Q 
 

238391 

1115 1288 926.83 1291.29 1179.45 1160.114 939.39 
 

81.0 
 

V 

 

35151 

 

40732 

 

29228 

 

40722 

 

37195 

 

36605.6 

 

29705 

(Sursa: Raportul Annual privind starea mediului 2020) 

Nota: * BH in aria de Proiect. 

Tabel 2-61 - Resursa specifică calculată pe bazine hidografice pe baza datelor din Recensământul 
Populației și Locuinței din anul 2011. 

 

Bazinul hidrografic 

F 

(km2) 

Volum med 
annual 

(mil.m3) 

Nr. locuitori 
(2011) 

Resursa specifică 
teoretică 

(m3/loc./an) 

TISA 4540 1964 300747 6530 

SOMEȘ 17840 2539 1505499 1686 

CRIȘURI 14860 1648 853134 1932 

MUREȘ 29390 4275 1902949 2247 

BEGA – TIMIȘ - 

CARAȘ 
13060 2084 874429 

 

2383 

NERA - CERNA 2740 983 52651 18670 

JIU 10080 2498 929184 2688 

OLT 24050 4269 1892452 2256 

VEDEA 5430 152 360155 422 

ARGEȘ 12550 1543 3379628 457 

IALOMIȚA 10350 911 1279917 712 

DUNĂREA 34141 667 1537039 434 

SIRET 42890 5920 3563802 1661 

PRUT 10990 217 1072436 202 

DOBROGEA 5480 35 617565 56,7 

Total România fără 
fluviul Dunărea 

238391 29705 20121587 1476 
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2.7.2 Apele de suprafaţă 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a 

judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de 

bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în 

sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 

1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un debit 

cuprins între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului Mureş sunt: Geoagiu 

(41 km), Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 

km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 km), Zlata (18 km), Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 

km), Peştiş (22 km), Certej (18 km), Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic 

Mureş un total de 591 km. 

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul de Vest şi Jiul de 

Est. Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, caracterizat prin ape mari de primăvară 

de lungă durată. După ce străbate pe o lungime de 51 km pe direcţia vest-est depresiunea Petroşani, 

culegând apele din versantul sudic al Retezatului Mic şi din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu 

Jiul de Est care izvorăşte din versantul sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m.  

Planurile de protecţia calităţii apelor reprezintă elementul de bază în fundamentarea politicii şi strategiei de 

gospodărire a apelor, în vederea reducerii cantităţilor de poluanţi deversaţi, a riscurilor de poluări 

accidentale şi în scopul conservării şi folosirii raţionale a resurselor de apă. 

Directiva Cadru Apă prevede ca pentru fiecare categorie de apă de suprafaţă, corpurile de apă dintr-un 

bazin sau district hidrografic să fie diferenţiate după tipul lor.  

Clasificarea tipologică a cursurilor de apă se realizează în următoarele etape:  

 abordarea top-down - tipologie bazată pe parametrii descriptivi abiotici, factori presupuşi a se afla în 
relaţie indirectă cu comunităţile biologice (relaţie de tip cauza-efect);  

 abordarea bottom-up – tipologie bazată pe măsurători directe ale variabilităţii comunităţilor biologice 
(relaţie de tip efect-cauză) prin care se urmăreşte o verificare biologică a tipologiei abiotice;  

 suprapunerea celor două abordări pentru definirea finală a tipurilor de corpuri de apă.  

Pentru caracterizarea tipologică abiotică a cursurilor de apă din România, având la bază sistemul B de 

clasificare (Anexa II a Directivei Cadru Apa), s-au utilizat următorii parametri:  

- obligatorii, care conduc la primele diferenţieri:  

 ecoregiunile;  

 altitudinea bazinului;  

 caracteristicile geologice;  

 suprafaţa bazinului de recepţie;  
- opţionali – care conduc la diferenţieri mai detaliate:  

 structura litologică a patului albiei; 

 debitul specific mediu multianual;  

 debitul specific mediu lunar minim anual cu probabilitate de 95%;  

 caracteristicile climatice: precipitaţiile medii multianuale şi temperatura medie multianuală;  

 panta medie a cursului de apă.  

În conformitate cu Art. 2.10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, prin „corp de apă de suprafaţă” se 

înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de 

canal, ape tranzitorii, o parte din apele costiere.  

Corpul de apă este unitatea care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere 

al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru a Apei, astfel că delimitarea corectă a acestor corpuri de apă este 

deosebit de importantă. 

 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                 Capitolul 2. Analiza situatiei existente 

 

  

Pag. 95 

                      

Criterii de bază pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă 

Pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă s-a ţinut cont de următoarele criterii de bază: 

 categoria de apă de suprafaţă;  

 tipologia apelor de suprafaţă;  

 caracteristicile fizice ale apelor de suprafaţă.  

Criterii adiţionale pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă 

Pentru delimitarea mai exactă a corpurilor de apă de suprafaţă s-au considerat, în mod suplimentar, 

următoarele criterii adiţionale:  

 starea apelor 

 zonele protejate 

 alterările hidromorfologice 

Corpurile de apă puternic modificate sunt definite preliminar de limitele schimbărilor caracteristicilor 

hidromorfologice care: 

 (a) rezultă din alterările generate de activităţile umane;  

 (b) împiedică atingerea stării ecologice bune. 

2.7.3 Starea ecologică/potenţialul ecologic al cursurilor de apă pe bazine hidrografice 

În anul 2013, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare, folosind şi testând în acelaşi timp metodologiile privind sistemele de 

clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă, elaborate conform cerintelor Directivei Cadru a 

Apei 2000/60/CEE, pe baza elementelor biologice, chimice şi hidromorfologice elaborate de INCDPM 

Bucureşti.  

Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, 

raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu ţintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin 

„corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, 

canal, sector de râu, sector de canal.  

Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de 

suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de 

suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, 

moderată, slabă şi proastă cu codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).  

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin 

integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico chimice-suport, poluanţi specifici). Starea 

ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv cea mai 

defavorabilă situaţie.   

Elemente de calitate:  

- Elementele biologice:  

 flora acvatică – fitoplancton şi fitobentos;  

 macrozoobentos (compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentice);  

 fauna piscicolă (compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste)  pentru lacuri naturale şi de 
acumulare 

- Elementele fizico - chimice suport:  

 Elementele fizico-chimice generale:  

 Condiţii termice: temperatură  

 Condiţii de oxigenare: oxigen dizolvat  

 Starea acidifierii: pH  

 Condiţiile nutrienţilor: N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal  
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 Poluanţi specifici - Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen, acenaften şi fenol 

În evaluarea elementelor de calitate fizico-chimice generale pentru râuri s-au aplicat P90 pentru N-NO3, N-

NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal şi pH, P10 pentru oxigen dizolvat şi P98 pentru temperatură. În evaluarea 

elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru lacuri s-a considerat media anuală din 

sezonul de creştere (mai-septembrie).  

In cele ce urmeaza se vor prezenta cateva detalii cu privire la Bazinul Hidrografic din ARIA DE Proiect (BH 

Nures). 

 Bazinul hidrografic Mureş 

Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic Mureş, la 

nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o lungime totală de 1932,26 km, 

dintre care: 

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

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

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

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

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

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

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

Situaţia încadrării acestor corpuri de apă după starea ecologică şi starea chimică este următoarea: 

Tabel 2-62 - Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş 

Caracteristici Cantitate 

Stare ecologică 

Foarte 
bună 

Bună Moderată Slabă Proastă 

Nr 
corp 

% 
Nr 

corp 
% 

Nr 
corp 

% 
Nr 

corp 
% 

Nr 
corp 

% 

Nr. corp 13 0 0 9 69,24 2 15,38 0 0 2 15,38 

Lungime, km 498,60 0 0 356,58 71,52 108,24 21,71 0 0 33,78 6,77 

Tabel 2-63 - Încadrarea corpurilor de apă puternic modificate după starea ecologică şi starea chimică în b.h. 
Mureş 

Caracteristici Cantitate 

Potenţial ecologic 

Pot ec maxim, PEMx Pot ec bun, PEB Pot ec moderat, PEMo 

Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % 

Nr. corp 7 0 0 2 28,57 5 71,43 

Lungime (km) 173,89 0 0 68,58 39,44 105,31 60,56 

Tabel 2-64 - Încadrarea corpurilor de apă artificiale după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş. 

Caracteristici Cantitate 

Potenţial ecologic 

Pot ec maxim, PEMx Pot ec bun,PEB Pot ec moderat, PEMo 

Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % 

Nr. corp 2 0 0 1 50 1 50 

Lungime (km) 41,66 0 0 28,71 68,92 12,95 31,08 

*Notă: PEB - Potenţial economic bun, PEMx - Potenţial economic maxim, PEMo - Potenţial economic 
moderat, Mo – moderată, B – bună, FB – foarte bună, P – proastă 

2.7.4 Calitatea apei lacurilor în judeţul Hunedoara 

Potenţialul ecologic caracterizat pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii, a fost evaluat prin 

utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa aplicabile, luând în 

considerare: 

 Elementele biologice: 

o fitoplancton  
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o fitobentos 

o faună piscicolă  

 Elementele fizico-chimice generale suport: 

o Condiţii termice (temperatura apei) 

o Condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Cr) 

o Starea acidifierii (pH) 

o Condiţiile nutrienţilor (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, P total) 

 Poluanţii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de 
apă (Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, detergenţi,cianuri, PCB). 

Pentru stabilirea tipologiei abiotice a lacurilor de acumulare din spaţiul hidrografic Jiu au fost utilizate 

următoarele criterii:  

 altitudinea la care este situat lacul: zona montană (> 800 m), zona de deal şi de podiş (200-800 m), 
zona de câmpie (< 200 m);  

 geologia bazinului de recepţie a lacului: calcaroasă, silicioasă sau organică (meq/l);  

 adâncimea medie a lacului: foarte mică (< 3 m), mică (3-15 m) şi mare (> 15 m);  

 timpul de retenţie mic (< 3 zile), mediu (3-30 zile) şi mare (30 zile).  

Lacul de acumulare Valea de Peşti este situat pe pârâul Valea de Peşti la cca. 500m amonte de confluenţa 

acestuia cu râul Jiu. Acumularea a fost executată cu scopul de a asigura debitele de apă potabilă şi 

tehnologică necesară în bazinul Văii Jiului. Geografic, acumularea se găseşte în Masivul Vulcan, la 

contactul cu extremitatea vestică a Bazinului depresionar Petroşani.  

Lacul de acumulare Valea de Peşti este un lac de acumulare situat în zona de munte, la altitudinea de 830 

m, cu o adâncime medie de 22 m şi o suprafaţă de 0,3 km2, este încadrat în categoria tipologică ROLA12. 

Barajul, cu lungimea la coronament de 237,50 m, are o înălţime de 56 m,  realizează o acumulare cu un 

volum util de 4.200.000 mc, cu scopul alimentării cu apă a zonei Lupeni – Petroşani. Timpul de retenţie este 

mic, 12 ore. 

Lacul are folosinţă complexă: alimentarea cu apă a folosinţelor din aval (populaţie, industrie), apărarea 

împotriva inundaţiilor. Barajul se afla în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Jiu. Lacul a fost 

caracterizat prin două secţiuni de monitorizare, secţiunea "Mijloc lac", zonă fotică şi secţiunea "Priză". 

Calitatea corpurilor de apă la nivel de b.h. Mureş pentru “Lacuri de acumulare” şi “Lacuri naturale” este 

prezentată în tabelele de mai jos: 

Tabel 2-65 - Încadrarea corpurilor de apă „Lacuri de acumulare” după starea ecologică şi starea chimică în 
b.h. Mureş. 

Caracteristici Cantitate 

Potenţial ecologic Stare chimică 

Pot ec 
maxim, 
PEMx 

Pot ec bun, 
PEB 

Pot ec 
moderat, 

PEMo 
Bună Proastă 

Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % 

Nr. corp 4 0 0 4 100 0 0 4 100 0 0 

Tabel 2-66 - Încadrarea corpurilor de apă “Lacuri naturale” după starea ecologică şi starea chimică în b.h. 
Mureş 

Stare ecologică Stare chimică 

Foarte 
bună 

Bună Moderată Slabă Proastă Bună Proastă 

Nr 
corp 

% 
Nr 

corp 
% 

Nr 
corp 

% 
Nr 

corp 
% 

Nr 
corp 

% 
Nr 

corp 
% 

Nr 
corp 

% 

0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 
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2.7.5 Apele subterane, calitatea apelor freatice 

Apele subterane constituie o sursă pentru alimentarea cu apă a populaţiei, în mod special în zonele rurale. 

Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărirea apelor a fost impusă de 

necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată cu cele de suprafaţă precum şi de 

adoptarea unei politici de alocare preferenţială.  

În baza acestor condiţii, I.N.H.G.A. Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat pe teritoriul 

judeţului Hunedoara, aflat în administraţia ABA Jiu, un singur corp de ape subterane şi anume corpul de 

ape subterane din zona montană Câmpu lui Neag-Petrila, cod ROJI01. 

Corpul de ape subterane Câmpu lui Neag-Petrila este de tip fisural, de vârsta burdigaliană, dezvoltat în 

bazinul superior al Jiului. Acest corp de apă subterană are o suprafaţă de 151 kmp. 

Pentru evaluarea stării chimice a acestui corpului de apă, în anul 2013 s-au realizat analize chimice la un 

izvor (Izvor Sipot Câmpu lui Neag) şi un dren. Indicatorii care determină starea corpului de apă sunt: azotaţi 

(NO3
-), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4

2-) şi pesticide.  

În urma comparării rezultatelor obţinute la indicatori analizaţi cu valorile prag/standardele de calitate 

specifice corpului nu s-a înregistrat nici o depăşire a acestora din urmă, corpul de apă ROJI01 aflându-se în 

stare chimică bună. 

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Crişuri a fost monitorizat, în anul 2013, forajul Baia de 

Criş F1, cu frecvenţa de două recoltări pe an. S-au analizat  indicatorii: temperatura, pH, oxigen dizolvat, 

NH4, NO2, NO3, PO4, reziduu fix, conductivitate, cloruri, sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, 

bicarbonaţi,  duritate totală,, Fe dizolvat (Fe2+ + Fe3+), Mn dizolvat (Mn2+ + Mn7+), Cd dizolvat, Cu 

dizolvat,  Zn dizolvat, Al dizolvat, Cobalt dizolvat care au determinat starea corpului de apă subterană. Au 

fost înregistrate depăşiri faţă de Ordinul 139/2009, la indicatorul cloruri (303,1 mg/l).   

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Mureş, s-au monitorizat un număr de 21 foraje. 

Rezultatele monitorizării sunt prezentate în tabelele urmatoare. 

Tabel 2-67 - Rezultatele monitorizării apelor subterane din b.h. Mureş 

Nr. 

crt. 
Foraj 

Indicator 

T (0C) 
pH  

(unitpH) 

Conductivitate 
(µS/cm) 

Calciu 

(mg/l) 

Amoniu 

(mg/l) 

Azotiţi 

(mg/l) 

Azotaţi 

(mg/l) 

Fier diz 

(mg/l) 

Mangan 
diz 

(mg/l) 

Magneziu 

(mg/l) 

1. Orăştie 13,0 7,35 1792 138,27 0,02 0,014 5,239 0,0860 1,86 62,26 

2. Şoimuş 12,5 7,28 1689 264,53 0,03 0,087 118,24 0,1595 1,2855 209,76 

3. Deva 13,0 7,32 1440 160,32 0,35 0,036 2,213 0,9400 1,1795 321,75 

4. Bulci - 7,15 865 105,40 0,02 0,004 1,583 0,0250 0,1793 18,12 

5. Dobra 11,75 7,18 833 158,31 0,32 0,118 5,849 0,3415 1,2375 47,66 

6. Călan 12,75 7,32 968 22,49 0,06 0,032 22,035 0,0375 1,2750 6,81 

7. Aurel 
Vlaicu 

12,75 7,36 857 136,27 0,03 0,020 1,57 0,0375 0,2760 36,72 

8. Odvos-
Ususau 

13,90 6,95 602 98,10 0,08 0,014 1,412 0,0475 0,3375 20,64 

9. Izvor 
Clocota 

14,0 8,20 - 78,15 0,02 0,005 2,51 0,0250 0,0075 61,77 

10. Izvor 
Bejan 

- 7,31 992 128,25 1,41 0,005 1,503 0,0250 0,0075 78,07 

11. Ghelari 10,0 7,86 178 36,87 0,02 0,005 1,312 0,0250 0,0075 2,50 

12. Izvor 
Răchitiva 

9,0 7,14 415 60,92  0,005 8,862 0,0250 0,0075 - 

13. Haţeg 12,25 7,00 123,5 22,49 0,03 0,028 1,177 0,0375 0,0390 6,81 

14. Izvor La 
Martin 

14,0 6,84 369 35,27 0,02 0,033 0,858 0,0500 0,0288 15,56 

15. Clopotiva 11,5 6,83 199 25,65 0,02 0,031 16,11 0,4455 0,0288 7,30 

16. Izvor 
Gorgan 

6,0 7,21 99 21,64 0,02 0,005 2,972 0,0250 0,0075 5,35 

17. Izvor 8,0 7,31 158 36,07 0,02 0,005 0,580 0,0250 0,0210 2,50 
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Parângu 

18. Izvor 
Şipot 

10,0 7,11 94 23,65 0,02 0,005 5,450 0,0250 0,0075 2,50 

19. Izvor 
Casa 

10,0 7,25 121 19,03 0,02 0,005 1,588 0,0250 0,0075 2,50 

20. Izvor  
Fizeşti 

10,0 7,78 599 103,40 0,04 0,005 3,515 0,0250 0,0170 17,63 

21. Geoagiu 13,0 7,40 773 124,25 0,02 0,013 1,600 0,0375 0,0288 17,14 

2.7.6 Resurse de apă/facilitati de tratare – sisteme  zonale de alimentare cu apa in aria de 
operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Orastie 

Infrastructura de apă, monitorizata de S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE situata la nivelul b.h. 

Mureş, cuprinde următoarele facilitati: 

SZAA Orastie 

- 2 surse de apa cu 2 captari: Sibisel si Rausor;  

- Statia de tratare a apei Orastie (amplasata in partea de sud-vest a municipiului Orastie) si statia de 
tratare Sibisel (amplasata in localitatea Sibiselul Nou – UAT Beriu); 

- Conducte de transport apa potabila, Dn 200 - 400 mm; 

- rezervoare de apa potabila (2x5000 m.c. in incinta STAP si 2x500 in zona “Chimica”) 

Sub-sistemele de alimentare cu apa: 

 Orastie; 

 Beriu; 

 Turdas; 

 Rapoltu Mare. 

SZAA Oratioara de Sus 

- Sursa si captarea apei brute din pr. Valea Rea;  

- Conducte de transport apa bruta Dn 110 mm, PEHD, L= 4352 m; 

- Statia de tratare a apei Costesti si statia de clorinare Orastioara de Sus; 

- 2 rezervoare de imagazinare apa potabila: V1= 200 mc in localitatea Costesti si V2= 150 mc in 
localitatea Orastioara de Sus; 

- Conducte de transport apa potabila Dn 110 mm, PEHD, L= 3000 m; 

- retele de distributie apa potabile in Costesti si Orastioara de Sus. 

 SL Boiu 

- sursa subterana Boiu 

- conducte de transport apa bruta PEHD – 2,5 km; Dn = 160 mm; 

- statie de clorinare 

- rezervor apa potabile 

- retea de distributie apa potabila.  

Nota: Detaliile privind aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE pot fi urmarite in cap.  

2.10 Facilitati existente si performante curente. 

2.7.7 Monitorizarea resurselor de apă  

Având în vedere îndeplinirea obligaţiilor în domeniul apei care revin României ca ţară membră a Uniunii 

Europene, precum şi celor care decurg din convenţiile internaţionale la care aceasta este parte, 

modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor, reprezintă o etapă 

importantă în atingerea obiectivului comun reprezentat de «starea bună» a apelor, ceea ce semnifică 

asigurarea unor condiţii de viaţă egale pentru toţi cetăţenii Europei din punct de vedere al  apelor. 
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Modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor  este o activitate complexă 

care implică următoarele etape: 

 stabilirea subsistemelor de monitorizare; 

 stabilirea mediilor de investigare ; 

 stabilirea structurii spaţiale; 

 definirea tipurilor de monitoring; 

 stabilirea parametrilor de monitorizare; 

 stabilirea frecvenţelor de monitorizare; 

 ierarhizarea laboratoarelor. 

Monitorizarea subsistemului “Ape uzate”, abordează într-un mod integrat apa captată, modul de utilizare, 

epurarea și evacuarea apelor. În general, activitatea de monitorizare a apelor uzate are în vedere: 

 evaluarea apelor captate de către utilizatori; 

 automonitoringul apelor uzate (conformarea cu standardele și reglementările, frecvenţele de 
analizare a apelor uzate, eficientizarea staţiilor de epurare, etc.); 

 cunoaşterea permanentă a cantităților de poluanţi evacuaţi, remedierea staţiilor de epurare, 
încadrarea în limitele admise în conformitate cu capacităţile de recepţie a emisarilor; 

 prevenirea, combaterea și alarmarea în caz de poluări accidentale. 

Principalele surse de poluare a apelor sunt evacuările de la staţiile de epurare industriale. 

Pentru programul de supraveghere, la nivelul bazinului hidrografic Mures, numărul sectiunilor de 

monitorizare pentru rauri este de 77. 

La nivelul bazinului hidrografic Mures reteaua pentru monitoringul de supraveghere se realizeză prin 1 

sectiune in cazul corpurilor de apă lacuri naturale si 14 sectiuni in cazul corpurilor de apă lacuri de 

acumulare. 

 

Figura 2-18 - Reteaua de monitorizare a apelor de suprafata din bazinul hidrografic Mures. 

Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană are ca scop principal validarea caracterizării realizate 

in conformitate cu Articolul 5 al DCA si a procedurii de evaluare a riscului de a nu atinge starea cantitativă 

bună la nivelul tuturor corpurilor de apă subterană sau a grupurilor de corpuri. In bazinul hidrografic Mures, a 

fost identificat un număr de 294 (286 foraje si 8 izvoare) sectiuni monitorizate din punct de vedere cantitativ. 
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In bazinul hidrografic Mures, au fost identificate un număr de 91 sectiuni (forajelor/izvoarelor) monitorizate 

din punct de vedere calitativ, 88 foraje si 3 izvoare. 

Programul de supraveghere 

La nivelul bazinului hidrografic Mures, numărul sectiunilor (forajelor/izvoarelor) monitorizate din punct de 

vedere calitativ cu programul de supraveghere este de 37 (34 foraje, 3 izvoare, la care se adauga 27 foraje 

care au program de supraveghere si operational). 

 

Figura 2-19 - Reteaua de monitorizare a apelor subterane din bazinul hidrografic Mures. 

În conformitate cu SINTEZA PRIVIND CALITATEA APELOR DIN BH MURES/2012, caracterizarea calităţii 
apelor în anul 2012 s-a efectuat pe corpuri de apă, ţinând cont de limitele atribuite pentru indicatorii de 
calitate, pentru fiecare tip de apă.  

Pentru Corpurile de apă naturale (râuri şi lacuri naturale) s-a determinat starea ecologică (5 clase de 
calitate) respectiv starea chimică (2 clase de calitate).  

Pentru Corpurile de apă puternic modificate şi corpurile de apă artificiale (râuri şi lacuri de acumulare) 
s-a determinat potenţialul ecologic (3 clase de calitate) respectiv starea chimică (2 clase de calitate).  

La nivelul Bazinului Hidrografic Mureş au fost desemnate 561 corpuri de apă, dintre care:  

 544 corpuri de apă de suprafaţă curgătoare – în lungime totală de 10510,70 km, dintre care;  

o 443 corpuri de apă naturale – în lungime totală de 7220,28 km;  

o 95 corpuri de apă puternic modificate – în lungime totală de 3086,33 km;  

o 6 corpuri de apă artificiale (canale) – în lungime totală de 204,09 km;  

 3 corpuri de apă lacuri naturale;  

 14 corpuri de apă lacuri de acumulare.  

Caracterizarea corpurilor de apă naturale  

Cele 51 corpuri de apă naturale monitorizate in 2012 s-au încadrat în starea ecologică :  

 Foarte bună: nici un corp de apă;  

 Bună: 36 corpuri de apă adică 70.59 % reprezentând 1454.07 km adică 75.45 %;  

 Moderată: 15 corpuri de apă adică 29.41 % reprezentând 473.25 km adică 24.55 %;  

 Slabă: nici un corp de apă  

 Proastă: nici un corp de apă;  
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Cele 51 corpuri de apă naturale monitorizate s-au încadrat în starea chimică:  

 Bună: 49 corpuri de apă adică 96.08 % reprezentând 1828.21 km adică 94.86 %;  

 Proastă: 2 corpuri de apă adică 3.92 % reprezentând 99.11 km adică 5.14 %;  

Caracterizarea corpurilor de apă puternic modificate  

Cele 48 corpuri de apă puternic modificate monitorizate s-au încadrat astfel:  

 Potenţial ecologic maxim: nici un corp de apă;  

 Potenţiale ecologic bun: 24 corpuri de apă adică 50 % reprezentând 1230.52 km adică 64.71 %;  

 Potenţial ecologic moderat: 24 corpuri de apă adică 50 % reprezentând 671.16 km adică 35.29 %.  

Cele 48 corpuri de apă puternic modificate monitorizate s-au încadrat în starea chimică:  

 Bună: 45 corpuri de apă adică 93.75% reprezentând 1818.92 km adică 95.65 %;  

 Proastă: 3 corpuri de apă adică 6.25 % reprezentând 82.76 km adică 4.35 %.  

Caracterizarea corpurilor de apă artificiale  

Cele 3 corpuri de apă artificiale monitorizate s-au încadrat în:  

 Potenţial ecologic maxim: nici un corp de apă;  

 Potenţiale cologic bun: 1 corp de apă adica 33.3 % reprezentând 22.31km adică 21.06 %.  

 Potenţial ecologic moderat: 2 corpuri de apă adică 66.7 % reprezentând 83.63 km adică 78.94 %.  

Cele 3 corpuri de apă puternic modificate monitorizate s-au încadrat în stare chimică:  

  Bună: 3 corpuri de apă adica 100 %reprezentand 105.94 km adica 100.0%.  

 Proastă: nici un corp de apă %.  

 

Caracterizarea lacurilor naturale  

In 2012 a fost monitorizat un singur lasc natural (BUCURA), incadrandu-se ]n 2012 in starea ecologica 
buna si starea chimica buna:  

Caracterizarea lacurilor de acumulare  

Cele 10 lacuri de acumulare monitorizate in 2012 s-au încadrat în:  

 Potenţial ecologic maxim: nici un corp de apă;  

 Potenţiale cologic bun: 6 lac de acumulare reprezentând 60%;  

 Potenţial ecologic moderat: 4 lacuri de acumulare adică 40 %.  

Starea chimica pentru cele 10 lacuri de acumulare monitorizate a fost BUNA.  

Caracterizarea surselor de apă de suprafaţă utilizate în scop potabil (prize)  

În anul 2012 în bazinul hidrografic Mureş au fost monitorizate 33 de secţiuni pentru apa de suprafaţă 
destinată preparării apei potabile.  

Conform HG 100/2002, din numărul total de 36 de secţiuni monitorizate:  

 0 secţiuni s-au încadrat în categoria A1 (0 %),  

 28 secţiuni s-au încadrat în categoria A2 (84.85 %),  

 5 s-au încadrat în categoria A3 (15.15 %).  

In spatiul hidrografic Mures, au fost identificate un numar de 24 de corpuri de apă subterană din care 2 
corpuri sunt transfrontaliere, s-au monitorizat din punct de vedere calitativ 22 corpuri (65 de foraje şi 15 
izvoare).  

 La nivelul anului 2012 s-au monitorizat calitativ 65 de foraje hidrogeologice din reţeaua naţională si 
15 izvoare.  
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 recoltarile s-au facut din 22 corpuri de apă subterană, din totalul de 24 existente la nivelul B.H. 
Mureş  

 Valoarea concentraţiei medii anuale, obţinută pentru fiecare indicator, precum şi valorile 
concentraţiilor momentane determinate, sunt comparate cu valorile prag stabilite prin Ordinul MM nr. 
137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România.  

2.8 POLUAREA APEI 

2.8.1. Principalele Surse de Poluare  

In conformitate cu Directiva Cadru a Apei, se consideră presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat 

neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă studiat. 

In Romania, Administratia Nationala “Apele Romane” este autoritatea responsabila pentru Sistemul de 

Monitoring Integrat al Apelor, precum si pentru baza de date specifica.  

Principalele surse generatoare de ape uzate industriale in judetul Hunedoara sunt reprezentate de: 

 Statiile de epurare a apelor reziduale orasenesti;  

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

Trebuie mentionat aici faptul ca unitatile industriale deverseaza apele uzate fie direct in receptorii naturali 

(cursuri de apa de suprafata), fie indirect, prin intermediul retelelor publice  existente de canalizare din 

zonele urbane.  

In bazinul hidrografic Mures sunt inventariate un număr de 197 folosinte de apă care folosesc 

resursele de apă de suprafată ca receptor al apelor evacuate. In urma analizării surselor de poluare 

punctiformă, tinand seama de criteriile mentionate mai sus, au rezultat un număr de 90 surse punctiforme 

semnificative (42 urbane, 32 industriale si 16 agricole). 

Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare aferente, 

gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, în special cu 

cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor 

în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei. 

Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte 

cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor. 

Planurile de management ale bazinelor hirografice reprezintă principalul instrument de implementare a 

Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE și a majorităţii prevederilor din celelalte directive europene din 

domeniul calităţii apei. Cele mai importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor 

uzate sunt Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC şi 

de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe 

periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, Directiva 91/676/CEE 

privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 

Directiva Cadru 2000/60/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul gospodăririi apelor, 

bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru realizarea programului de măsuri. 

Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o „stare bună” pentru 

toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor 

puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. Conform acestei 

Directive, Statele Membre din Uniunea Europeană trebuie să asigure atingerea stării bune a tuturor apelor 

de suprafaţă până în anul 2015, mai puţin corpurile de apă pentru care se cer excepţii de la atingerea 

obiectivelor de mediu. 

În conformitate cu cerinţele art. 14(1b) al Directivei Cadru Apă, la 22 decembrie 2019 a fost publicat 

Documentul privind problemele importante de gospodărirea apelor realizat la nivel bazinal şi naţional, 

care a inclus și rezultatele procesului de informare şi consultare a publicului pe o durată de 6 luni (iunie - 

decembrie 2019). 
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(https://rowater.ro/wp-content/uploads/2020/12/Probleme-Importante-de- Gospodarire-a-Apelor-Sinteza-

Nationala-2019.pdf). 

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau indirecte de ape uzate 

insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau agricole, și produce 

schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele de suprafaţă şi în consecinţă are impact asupra 

compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării ecologice a apelor. 

Poluarea cu nutrienți, în special cu azot și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce 

determină schimbarea compoziţiei și scăderea biodiversitatii speciilor, precum şi reducerea posibilității de 

utilizare a resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile 

de nutrienţi provin atât din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau 

insuficient epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea 

fertilizanţilor, etc). 

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de apă și 

indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu prevederile directivelor 

europene în domeniul apelor, există 3 tipuri de substanțe chimice periculoase, și anume: 

 substanțe prioritare – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra mediului 

acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile; 

 substanțe prioritare periculoase – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și cele 

precedente și în plus sunte toxice, persistente și bioacumulabile; 

 poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui 

anumit bazin hidrografic. 

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele, hidrocarburile 

aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea atingerii și menținerii stării 

bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate impuse la nivel european (Directiva 

2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și 

stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase 

Nota: Detaliile privind caliattea apelor de sursa respectiv calitatea apelor uzate evacuate in emisarii naturali, 

in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE pot fi urmarite in cap. 2.10 Facilitati 

existente si performante curente 

Tendinte de evolutie  

Din punctul de vedere al apelor subterane, conform datelor de monitorizare puse la dispozitie de 

autoritatile de gospodarire a apelor si protectie a mediului, nu se disting zone critice in amplasamentele 

investigate. Cu toate acestea, aceasta evaluare nu este in intregime corecta, avand in vedere ca ea se 

refera doar la apele de adancime, neluandu-se in considerare calitatea panzei de apa freatica. In cel de-al 

doilea caz, s-au identificat cateva surse de poluare punctuale, in special in zonele industriale.  

Din punct de vedere al incidentelor poluante la nivelul apelor de suprafata, ar trebui mentionat cazul 

concret al localitatii Baia de Cris, unde indicatorii de calitate din zona depasesc limitele admisibile stabilite 

prin autorizatia de gospodarire a apelor. Aceste depasiri se datoreaza activitatilor de minerit desfasurate de 

S.C. Bradmin S.A., societate care, in ciuda faptului ca si-a suspendat activitatea, deverseaza inca ape de 

mina in mediul inconjurator.  

Deversarile directe de efluenti industriali in cursurile raurilor Cerna si Mures s-au redus semnificativ, atat din 

perspectiva cantitatilor implicate, cat si din cea a potentialului poluant al acestora. Aceasta stare de fapt se 

datoreaza in principal suspendarii activitatilor poluante, in special a acelora desfasurate anterior pe 

platformele uzinei siderurgice din Hunedoara. Transformarea structurilor de productie industriala in acest 

caz – vizand inlocuirea activitatilor poluante cu alte activitati, fara potential poluant – este un proces 

ireversibil, care va permite ca impactul exercitat de efluentii industriali asupra receptorilor naturali sa fie 

mentinut permanent sub control.  

Problema nesolutionata pentru zona investigata este reprezentata de statiile de epurare a apelor reziduale 

orasenesti, care fie nu dispun de o capacitate de epurare suficienta, fie functioneaza cu randament si 

eficienta redusa. Mai mult chiar, niciuna dintre acestea nu este prevazuta cu treapta de tratare biologica. 

https://rowater.ro/wp-content/uploads/2020/12/Probleme-Importante-de-%20Gospodarire-a-Apelor-Sinteza-Nationala-2019.pdf
https://rowater.ro/wp-content/uploads/2020/12/Probleme-Importante-de-%20Gospodarire-a-Apelor-Sinteza-Nationala-2019.pdf
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Se poate concluziona ca, per total, calitatea apelor de suprafata este comparabila cu valorile inregistrate pe 

parcursul anului anterior. Calitatea apei pe sectiunile supervizate sistematic prezinta imbunatatiri sau 

deteriorari periodice, datorita volumului apelor reziduale insuficient tratate deversate de catre operatorii 

economici, ca urmare a aperformantelor necorespunzatoare ale statiilor de epurare a apelor uzate, sau 

absentei totale a statiilor de epurare, in unele dintre cazuri. In zona Vaii Jiului, cursurile de apa monitorizare 

sunt clasificate ca facand parte din categoria de calitate I, conform Ordinului  161/2006. 

Evolutia ulterioara a calitatii sectoarelor de rauri din judetul Hunedoara nu este influentata in mod 

semnificativ de implementarea Planului de amenajare a teritoriului judetean. Intreaga responsabilitate cu 

privire la optimizarea performantelor statiilor de epurare a apelor reziduale le apartine operatorilor si este 

reglementata prin prevederile specificate in autorizatiile de mediu si in permisele de gospodarire a apelor 

obtinute de catre acestia. 

Cu toate acestea, Planului de amenajare a teritoriului judetean ia in calcul necesitatea unor modernizari 

tehnice ale statiilor de epurare a apelor uzate, pentru care se au in vedere proiecte de modernizare  si / 

sau extindere a capacitatilor, inclusiv prin adaugarea treptei de tratare biologica.  

Deversarile de ape reziduale, precum si toate aspectele referitoare la gestionarea de deseuri rezultate in 

urma activitatilor specifice reprezinta o indatorire importanta, controlata si monitorizata ca atare de institutiile 

competente, printre care se numara si Agentia de Protectie a Mediului Hunedoara. 

Deversarea de ape reziduale netratate sau insuficient tratate pune in pericol sanatatea publica, afecteaza 

organismele vii, ecosistemele terestre si acvatice, restrictioneaza folosintele apei si deterioreaza peisajul 

natural. Suspensiile solide care plutesc la suprafata apelor se depun pe diverse instalatii, obstructionandu-le 

sau chiar blocandu-le complet, colmateaza filtrele de tratare a apei, facand apa inutilizabila pentru 

alimentarea instalatiilor de racire, etc.   

In conformitate cu Proiectul Planului de Management al Bazinelor Hidrografice, emis de Administratia 

Nationala “Apele Romane”, sursele de poluare punctiforme au fost clasificate dupa cum urmeaza: 

- Aglomerari de asezari omenesti (identificate in conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea 
apelor reziduale urbane – Directiva 91/271/EEC) cu o populatie echivalenta de peste 2.000 locuitori  
echivalenti (l.e.) care utilizeaza sisteme de colectare a apelor uzate, cu / sau fara statii de epurare a 
apelor reziduale, si care deverseaza in receptorii naturali; precum si agloerarile cu o populatie 
echivalenta mai mica de 2.000 l.e. sunt considerate a reprezenta surse relevante de poluare 
punctiforma, in cazul in care exista sisteme centralizate de canalizare. 

- Industrie:  

 Instalatii carora li se aplica cerintele Directivei privind metode integrate de preveire si control al 
poluarii - 96/61/EC (Directiva IPPC) – inclusiv unitatile inregistrate in Registrul European al 
Emisiilor de Poluanti (EPER) care sunt considerate de relevanta pentru factorul de mediu – apa;  

 Unitati care deverseaza substante periculoase (incluse pe lista I si II), si /sau substante 
preliminare care depasesc limitele stabilite prin legislatia in vigoare (in conformitate cu cerintele  
Directivei 2006/11/EC care inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzata de 
deversarea de substante periculoase in mediul acvatic al Comunitatilor Europene);  

 Alte unitati care deverseaza ape reziduale in receptorii naturali fara a se conforma prevederilor 
in vigoare cu privire la factorul de mediu – apa;  

- Agricultura: 

 Ferme zootehnice carora li se aplica cerintele Directivei privind metode integrate de preveire si 
control al poluarii - 96/61/EC (Directiva IPPC) – inclusiv unitatile inregistrate in Registrul 
European al Emisiilor de Poluanti (EPER) care sunt considerate de relevanta pentru factorul de 
mediu – apa; 

 Ferme care deverseaza substante periculoase (incluse pe lista I si II), si /sau substante 
preliminare care depasesc limitele stabilite prin legislatia in vigoare (in conformitate cu cerintele  
Directivei 2006/11/EC care inlocuieste Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzata de 
deversarea de substante periculoase in mediul acvatic al Comunitatilor Europene); 

 Alte unitati agricole care deverseaza ape reziduale in receptorii naturali fara a se conforma 
prevederilor in vigoare cu privire la factorul de mediu – apa; 
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In general, in conformitate cu prevederile Directivei privind epurarea apelor reziduale urbane (Directiva 

91/271/EEC), apele uzate orasenesti, care pot include ape uzate menajere, sau un amestec de ape uzate 

menajere, ape uzate industriale si ape meteorice, sunt colectate de sistemele de canalizare si dirijate catre 

statiile de epurare a apelor reziduale (ude vr fi tratate in mod corespunzator), iar apoi descarcate in 

receptorii naturali, avandu-se in vedere respectarea concentratiilor maxime admisibile.   

Romania a obtinut o perioada de tranzitie in vederea implementarii acestei Directive pentu o perioada 

maxima de 12 ani de la data aderarii (31 Decembrie 2018), avand in vedere ca exista asezari omenesti 

care nu sunt in conformitate cu prevederile Directivei 91/271/EEC, nu dispun de sisteme de colectare a 

apelor reziduale si / sau de statii de epurare a apelor uzate care sa fie dotate in mod corespunzator si sa 

functioneze de o maniera adecvata (fiind prevazute cu treptele de tratare mecanica si biologica - in cazul 

aglomerarilor cu o populatie intre 2.000 si 10.000 locuitori echivalenti, sau dispunand de treapta tertiara de 

tratare – in vederea indepartarii nutrientilor – in cazul aglomerarilor cu o populatie de peste 10.000 locuitori 

echivalenti).  

Apele reziduale orasenesti contin in special materii solide in suspensie, substante organice, nutrienti, insa si 

alti poluanti, cum ar fi: metale grele, detergenti, hidrocarburi uleioase, micropoluanti organici, etc. in functie 

de tipul industriilor existente in zona si de nivelele de pre-tratare disponibile pentru apele uzate industriale.    

2.8.2. Gestionarea si evacuarea namolului  

2.8.2.1 Cadrul general 

Politica Uniunii Europene în domeniul gestionarii deseurilor se fundamenteaza pe trei principii, dupa 
cum urmeaza:  

o Prevenirea generarii deseurilor – un factor cheie pentru orice strategie de management. Daca 
poate fi redusa cantitatea de deseuri generata şi efectele sale daunatoare, atunci valorificarea şi 
eliminarea deseurilor devin simple operatiuni.  

o Valorificarea deseurilor (reciclarea, reutilizarea) – Daca nu poate fi redusa cantitatea de deseuri 
generata, atunci trebuiesc valorificate cat mai multe materiale posibile, de preferat prin actiuni de 
reciclare. Fluxurile de deseuri care necesita o atentie speciala, conform Comisiei Europene, sunt: 
deseurile din ambalaje, vehiculele scoase din uz, bateriile uzate şi deseurile din echipamente 
electrice şi electronice.  

o Imbunatatirea tehnicilor de eliminare a deseurilor şi a tehnicilor de monitorizare – Daca nu 
este posibila reciclarea deseurilor generate, atunci este necesara incinerarea/ coincinerarea 
acestora pentru recuperarea energetica, depozitarea deseurilor in depozitele de deseuri fiind solutia 
finala. Atat în cazul incinerarii, cat şi în cazul depozitarii deseurilor este nevoie de o monitorizare 
stricta, datorita impactului semnificativ asupra mediului, pe care il pot avea aceste doua tipuri de 
activitati.  

Pentru ca Romania sa respecte politicile Uniunii Europene in domeiul gestionarii namolului avand in vedere 
calitatea de stat membru UE, au fost elaborate urmatoarele documente nationale strategice in sectorul de 
management al namolurilor ce detin 2 componente:  

o Strategia nationala de gestionare a deseurilor (SNGD) ce cuprinde cadrul legislativ national, 
stadiul implementarii acesteia, date privind situatia curenta a gestionarii deseurilor, informatii despre 
activitatile de management a deseurilor, principii si obiective strategice. SNGD a fost elaborata 
pentru 2003 – 2013 si va fi revizuita periodic, conform cerintelor de mediu si de ordin tehnic.  

o Planul national de gestionare a deseurilor a fost elaborat avand la baza prevederile europene si 
nationale in domeniu. SNGD a fost creata cu scopul de a stabili un cadru necesar dezvoltarii si 
implementarii unui sistem integrat de management a deseurilor, eficient la nivel ecologic si 
economic.  

O strategie nationala de gestionare a namolului de epurare nu face referire doar la institutiile din 

administratia centrala, ci si la alti factori interesati, cum ar fi autoritati locale, operatori, fermieri, ONG-uri, 

asociatii. Directiva Consiliului nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului și în special a solurilor când se 

utilizează nămoluri de epurare în agricultură, este transpusă prin Ordinul comun 344/708/2004 al Ministrului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor și al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea 

normelor tehnice privind protecţia mediului, în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 

agricultură. 
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Legislaţia în domeniul gestiunii deșeuri lor prevede reducerea cantităţilor de deșeuri biodegradabile 

eliminate prin depozitare. Astfel nu va mai fi permisă eliminarea nămolurilor de epurare nestabilizate pe 

depozitele de deșeuri.  

Aceste nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate pot fi folosite în agricultură, dacă nu pun în pericol 

calitatea solurilor şi a produselor agricole rezultate. 

Deoarece localităţile urbane au sisteme de canalizare unitare, apele uzate industriale fiind evacuate, după 

preepurare, în staţiile de epurare orăşeneşti, nămolurile rezultate sunt improprii pentru compostare şi 

utilizare ulterioară pentru fertilizarea terenurilor. 

Conform reglementărilor privind nămolurile de epurare, deţinătorii staţiilor de epurare sunt obligaţi să 

retehnologizeze staţiile de epurare, să amelioreze calitatea nămolului, să asigure tratarea acestuia pentru 

stabilizare și să găsească utilizatori în agricultură sau în alte domenii. În cazul în care compoziţia nămolului 

nu permite împrăştierea acestuia pe terenuri, se va asigura eliminarea prin incinerare sau coincinerare.  

2.8.2.2 Managementul nămolului rezultat din procesele de tratare a apei 

Pentru toate staţiile de tratare s-a prevăzut recuperarea apelor de spălare a filtrelor. În prezent aceste ape 

sunt deversate direct în emisari.  

S-a prevăzut decantarea apelor tehnologice (min. 1 h), recuperarea supernatantului (cu reintroducerea în 

circuitul de apă brută la max. 3 – 5 % din debitele influente în staţia de tratare) şi deshidratarea nămolului (w 

= 70 %).  

Sistemele pentru tratarea nămolului incluzând îngroşarea în decantoare, pomparea, dozarea cu polimer şi 

deshidratarea, vor fi proiectate ca sisteme integrate cu evaluarea randamentului pentru diversele 

componente ale procesului.  

După deshidratare, cantităţile de nămol rezultate urmează să fie cuprinse în circuitul aferent gestionării 

nămolurilor rezultate din procesele de epurare a apei uzate sau să fie stocate şi reutilizate în industria 

materialelor de construcţii. 

2.8.2.3 Managementul nămolului rezultat din procesele de epurare 

Generalităţi 

Prin procesul de epurare a apelor uzate se reţin atât poluanţi care se concentreaza în nămoluri cât şi 
materiile formate în cursul procesului de epurare (exemplu : nămol in exces). 

Principalele tipuri de nămol care rezultă din procesele de epurare a apelor uzate sunt : 

 nămol primar (treapta mecanică); 

 nămol secundar (treapta biologică); 

 nămol mixt (din treapta mecanică în amestec cu nămolul excedentar din treapta biologică); 

 nămol din treapta de epurare avansată. 

În cadrul procesului de management al nămolului din staţiile de epurare se pot menţiona : nămolul brut 

(neprelucrat), nămolul stabilizat (aerob sau anaerob), nămolul deshidratat (natural sau artificial) şi nămolul 

fixat (rezultat prin solidificare). 

Caracteristicile nămolului: umiditatea, greutatea specifică, filtrabilitatea, puterea calorică, pH-ul, MTS-urile, 

fracţiunea minerală şi volatilă, substanţele fertilizante şi potenţialul patogen. 

În funcţie de proprietăţile nămolului rezultat din procesele de epurare şi de condiţiile locale se poate alege 

unul dintre procedeele de prelucrare şi evacuare prezentate în tabelul următor: 
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Tabel 2-68 - Tipul de metode de procesare şi evacuare a nămolului. 

Tipul de proces Rezultate obţinute Metoda 

Îngroşarea 
Îndepărtarea apei 

Reducerea volumului 

Sedimentarea  

Flotare 

Filtrare 

Centrifugare 

Stabilizarea 
Diminuarea potenţialului patogen 

Producerea de gaz de fermentare 

Fermentare anaerobă 

Stabilizare anaerobă 

Condiţionare 

Modificarea structurii 

Îmbunătăţirea filtrabilităţii şi a 
compactibilităţii 

Condiţionare chimică 

Condiţionare termică 

Condiţionare cu material inert 

Dezinfecţia Reducerea potenţialului patogen 

Pasteurizare 

Tratare cu var 

Tratare cu clor 

Compostare 

Deshidratare Îndepărtarea apei 

Uscare 

Vacuumare 

Filtrare 

Centrifugare 

Uscare 
Îndepărtarea avansată a apei 

Sterilizarea materialului  
Uscare 

Ardere 
Distrugerea materiei organice 

Sterilizarea 

Incinerarea 

Piroliza 

Eliminare 
Îndepărtarea din instalaţie 

Valorificarea potenţialului util 
 

Datorita lipsei de finantare si vechimii considerabile, infrastructura de apa si canalizare in ariei de operare a 
SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE, nivelele de deservire oferite sunt mult inferioare celor 
considerate acceptabile, conform standardelor nationale si internationale in vigoare. Necesitatea de a 
imbunatati serviciile de alimentare cu apa si canalizare din aceste zone a fost identificata a reprezenta o 
prioritate in cadrul Strategiei Nationale pentru Mediu, implementata cu ajutorul fondurilor ISPA, FC, POIM . 

Obiective 

Principalul scop al acestui studiu este acela de a sprijini  SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE in 
identificarea  si adoptarea celor mai bune optiuni practicabile din punct de vedere ecologic (BPEO) pentru 
gestionarea namolului rezidual, mai exact facilitarea unei abordari integrate in planificarea utilizarii sau 
evacuarii namolului cu sau fara tratare suplimentara, in conformitate cu prevederile reglementarilor 
europene si romanesti in vigoare. Principalele prioritati ale diverselor trepte de tratare sunt: 

 Reducerea cantitatii de namol generat, prin reducerea continutului de umiditate al acestuia (crestere 
% substanta uscata); 

 Analiza potentialelor utilizari ale namolului rezultat in urma procesului de epurare a apelor reziduale 
colectate de sistemul de canalizaree al judetului Hunedoara, excluzand zona Vaii Jiului;  

 Identificarea optiunilor de depozitare / evacuare, utilizare sau reciclare a namolului, in functie de caz;  

 Mentinerea, pe cat posibil, a acelor variante de utilizare a namolului care s-au dovedit a fi adecvate 
pentru zona analizata, pe baza analizelor efectuate si a practicii curente;  

 Constientizarea populatiei si a agentilor economici cu privire la importanta mentinerii deversarilor de 
ape uzate in limite normale.    

Masurile descrise in cadrul strategiei sunt in conformitate cu Directivele UE si se bazeaza pe cele mai bune 
masuri practice, financiare si tehnice, recuoscute ca atare in domeniu. 
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2.8.2.4 Evacuarea namolului din aglomerarile aflate in aria de operare 

Evacuarea namolului – aglomerarea Orastie 

Namolul primar, in amestec cu namolul secundar in exces, este trimis in bazinul de stocare si stabilizare 
namol care este o constructie tricompartimentata.  

Stabilizarea namolului se face in conditii anaerobe.  

Namolul deshidratat este depozitat provizoriu pe 6 platforme betonate si echipate cu sistem de drenare. 
Apele uzate drenate sunt directionate catre statia de pompare SP1. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Beriu 

Linia namolului din SEAU Beriu este compusa din: 

o Bazin de stocare namol; 

o Bazin de stabilizare namol; 

o Instalatie de deshidratare; 

o Platforma pentru depozitarea namolului deshidratat. 

Nota: Detaliile privind liniile de namol ale statiilor de epurare aflate in aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA ORASTIE pot fi urmarite in cap. 2.10 Facilitati existente si performante curente. 

2.8.2.5 Cadrul Legislativ 

Principalele reglementari europene relevante in ce priveste namolurile din statiile de epurare sunt: 

Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri 

de epurare in agricultura, ale carei obiective sunt: 

o Reglementeaza utilizarea namolurilor de epurare in agricultura in asa mod incat sa se previna 
efectele nocive asupra solurilor, vegetatiei, animalelor si omului, incurajand utilizarea lor corecta. 

o Stabileste valorile limita obligatorii pentru metalele grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, 
mercur) in namoluri si in sol. Utilizarea namolurilor trebuie interzisa cand concentratia metalelor 
in sol depaseste valorile limita. 

o Incurajeaza valorificarea namolurilor de epurare in agricultura cu conditia ca ele sa fie utilizate in 
mod corect, tinand seama de faptul ca utilizarea lor nu trebuie sa dauneze calitatii solului si 
productiei agricole. 

o Limiteaza cantitatea de metale grele adaugate la solul cultivat, fie prin stabilirea unor cantitati 
maxime ale aportului de namoluri utilizate pe an, fie avand grija ca valorile limita ale concentratiei 
de metale grele in namolurile utilizate sa nu depaseasca valorile limita pentru cantitatile de 
metale grele ce pot fi adugate pe sol pe baza unei medii de 10 ani. 

o Stabileste obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura. Pot fi 
autorizate in anumite conditii utilizarea namolurilor netratate, fara risc pentru sanatatea omului si 
sanatatea animalelor, daca ele sunt injectate sau ingropate in sol. 

o Utilizarea namolurilor trebuie sa fie efectuata in conditii care garanteaza protectia solului, apelor 
de suprafata si subterane, 

o Necesitatea controlarii calitatii namolurilor si solului peste care sunt folosite si asfel sa se faca 
analiza lor. 

De la data adoptarii acestei directive mai multe state membre UE au introdus si au adoptat volori mult mai 
restrictive in ceea ce priveste limitele admise pentru metalele grele in compozitia namolului. 

Totodata Comisia Europeana are in vedere revizuirea acestei directive. In acest scop, Comisia Europeana a 
realizat recent o analiza a prevederilor directivei si luat in calcul mai multe optiuni: 

o Sa se pastreze directiva asa cum este, fara nicio schimbare 

o Sa se introduca standarde mai restrictiva in ce priveste metalele grele dar si standarde pentru 
unele substante organice si agenti patogeni, anumite cerinte stricte pentru aplicarea namolului si 
activitatea de prelavare, monitorizare a namolului 

o Sa se introduca standarde stricte pentru toate substante precum si interzicea aplicarii namolurilor 
pentru unele culturi 

o Sa se interzica total utilizarea namolurilor pentru terenuri 

o Abrogarea directivei (fiecare stat sa-si propune propriile regelemetari) 
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Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane se referă la colectarea, tratarea şi evacuarea 
apelor uzate urbane şi a epurării şi evacuării apelor uzate din anumite sectoare industriale. Dupa punerea în 
aplicare a acestor cerinţe, cantităţile de nămol de epurare care necesită eliminare au crescut dramatic în 
statele membre. Prevăzând o astfel de problemă, Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
urbane încurajează reciclarea nămolurilor care provin din tratarea apelor uzate. Aceasta prevede că 
nămolurile care provin din tratarea apelor uzate, se fie utilizate in mod corespunzator. În temeiul directivei, 
autorităţile statelor membre trebuie să publice, de asemenea, rapoarte de situaţie privind evacuarea apelor 
urbane uzate şi a nămolurilor din sectorul lor. Astfel, Art. 14 prevede ca nămolurile de epurare sa se 
reutilizeze atunci când acest lucru se dovedește necesar. Namolurile trebuie sa faca obiectul unor norme 
speciale, al inregistrarii si autorizarii. 

Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare iau masuri de supraveghere a cantităților și 
compoziției nămolurilor de epurare evacuate în apele de suprafață, conform prevederilor Art.15(1) Apele 
uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor urbane uzate trebuie 
sa faca obiectul unei epurări prealabile necesare pentru a asigura că funcționarea stațiilor de epurare a 
apelor uzate urbane și tratarea nămolurilor nu sunt împiedicate. 

In cadrul Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale: namolul este definit astfel: 
“nămoluri înseamnă nămoluri reziduale, tratate sau nu, care provin de la staţiile de epurare a apelor urbane 
reziduale”. 

Directiva Consiliului 99/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (Directiva privind 
depozitele de deşeuri) 

Politica UE de gestionare a deşeurilor (CEC 1999) are drept scop să încurajeze valorificarea materialelor din 
deşeuri şi pentru a reduce eliminarea deşeurilor biodegradabile în depozitele de deşeuri. Directiva privind 
depozitele de deşeuri (99/31/CE) obligă statele membre să reducă cantitatea de deşeuri biodegradabile 
trimisa la depozitele de deşeuri la 35% fata de nivelul din 1995, până în 2016. Aceasta inseamna că 
depozitarea nu este considerată o abordare durabila de gestionare a nămolurilor pe termen lung. Avand in 
vedere acest aspect depozitarea namolurilor la depozitele de deseuri nu este incurajata iar in situatia in care 
nu exista alta alternativa acesta trebuie tratat pentru reducerea continutului organic si/sau continutului 
periculos. 

Directiva 2008/105 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei  

Prezenta directivă stabileşte standarde de calitate a mediului (SCM) pentru substanţele prioritare şi pentru 
alti anumiţi poluanţi cu scopul de a obţine o stare chimica buna a apelor de suprafaţă şi în conformitate cu 
dispoziţiile şi obiectivele stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE. Standardele de calitate a mediului 
stabilite în anexa I, partea A, din Directiva 2008/105 trebuie să fie aplicate de statele membre pentru 
corpurile de apă de suprafaţă. Statele membre au, de asemenea, opţiunea de a aplica standardele de 
calitate a mediului pentru sedimente şi / sau biota. Statele membre ar putea aplica astfel de măsuri mai 
stricte pentru nămolurie de epurare în scopul de a respecta aceste standarde de calitate a mediului. 

Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării 

Această directivă completează Directiva Cadru a Apei, cu norme suplimentare pentru protejarea apelor 
subterane. Aceasta stabileşte un regim care introduce standarde de calitate a apei subterane şi măsuri de 
prevenire sau limitare a intrarii de poluanţi în apele subterane. Stabileşte criterii de calitate care iau în 
considerare caracteristicile locale, pentru a permite ca îmbunătăţirile ulterioare să se facă pe baza datelor 
de monitorizare şi noi cunoştinţe ştiinţifice. Prezenta directivă ar putea avea un impact asupra practicii de 
împrăştierea nămolurilor, deoarece prevede că protecţia apelor subterane poate necesita în unele zone o 
schimbare în practicile agricole sau forestiere. Anexa 1 din Directiva stabileşte unele standarde de calitate a 
apelor subterane; va trebui să asigure că imprastierea nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate nu 
va contamina pânza freatică. 

Aceste directive au fost transpuse, unele total alte partial in legislatia romaneasca. 

In prezent Romania nu are implementata o legislatie in domeniul gestiunii namolului. Cu toate acestea, o 
serie de legi, hotarari si ordine legate de protectia mediului, cu precadere a apelor si solului, de gestiune a 
deseurilor, de utilizare a namolului in agricultura au fost elaborate in timp. 

Legea 211/2011 sabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin 
prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin 
reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora: 

o Producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice localetrebuie sa atubga un grad de 
pregatire pentru  reducerea cu 50% a eliminarii deseurilor in depozitele de deseuri pana in 2020 
(reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri menajare 
generata). Din cauza ca exista penalitati pentru nerespectarea acestor termene, se presupune 
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ca operatorii depozitelor de deseuri fie nu vor accepta namolul fie vor percepe taxe foarte mari 
incepand cu anul 2020, fortand astfel reducerea semnificativa sau prevenirea eliminarii 
cantitatilor de namol la depozitele de deseuri. 

Ordinul 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a 
solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura are ca rol valorificarea potentialului 
agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, 
vegetatiei, animalelor si omului, astfel incat sa se asigure utilizarea corecta a acestora in agricultura. Prin 
acest ordin se stabilesc: 

Valorile pentru concentratiile de metale grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc si mercur) in solurile pe 
care se aplica namoluri, concentratia de metale grele din namoluri si cantitatile maxime anuale ale acestor 
metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie agricola.  

Tabel 2-69 - Valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile pe care se aplica 
namoluri. 

Parametrii 

Valorile limita 

(mg/kg de materie uscata intr-o 
proba reprezentativa de sol cu un 

pH de la 6 la 7) 

Valorile limita 

(mg/kg de materie uscata intr-o 
proba reprezentativa de sol cu un 

pH > 6,5) 

Directiva 86/278/CEE Ordinul 344/2004 

Cadmiu 1 - 3 3 

Cupru   50 - 140 100 

Nichel 30 - 75 50 

Plumb 50 - 300 50 

Zinc   150 - 300 300 

Mercur 1-1,5 1 

Crom     - 100 

Tabel 2-70 - Valori limita ale concentratiilor in metale grele in namolurile destinate utilizarii in agricultura 

Parametrii 

Valorile limita 

(mg/kg de materie uscata) 

Directiva 86/278/CEE Ordin 344/2004 

Cadmiu 20 - 40 10 

Cupru   1.000 - 1.750 500 

Nichel 300 - 400 100 

Plumb 750 – 1.200 300 

Zinc   2.500 – 4.000 2.000 

Mercur 16 - 25 5 

Crom     - 500 

Cobalt - 50 

Arsen - 10 

AOX (suma compusilor organohalogenati) - 500 

PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice) - 5 

Suma urmatoarelor substante: antracen, 
benzoantracen, benzofluoranten, 
benzoperilen, benzopiren, chrisen, 
fluorantren, indeno (1, 2, 3) piren, 
naftalina, fenantren, piren 

- - 

PCB (bifenili policlorurati)                                             - 0,8 

Suma compusilor cu numerele 28, 52, 
101, 118, 138, 153, 180, conform Ordin 
nr. 756/1997 abrogat partial de Ordinul 
592/2002 

- - 

Valorile limita pentru cantitatile anuale de metale grele care pot fi introduse in terenurile agricole pe baza 
unei medii de 10 ani sunt prezentate in tabelul urmator: 
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Tabel 2-71 - Valori limita pentru cantitatile anuale de metale grele ce pot fi introduse in solurile cultivate pe 
baza unei medii de 10 ani. 

 Parametrii 

Valorile limita 

(kg/ha/an) 

Directiva 86/278/CEE ORDIN 344/2004 

Cadmiu 0,15 0,15 

Cupru   12 12 

Nichel 3 3 

Plumb 15 15 

Zinc   30 30 

Mercur 0,1 0,1 

Crom     - 12 

Fata de cele prezentate se impun urmatoarele: 

o Interzicerea utilizarii namolurilor atuncit cand unul sau mai multe metale grele din soluri 
depasesc valorile limita pe care le stabilesc si necesitatea de a lua masuri pentru asigurarea ca 
aceste valori limita sa nu fie depasite ca urmare a utilizarii namolurilor. 

o Obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura. 

o Obligativitatea producatorilor de namoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informatiile 
mentionate. 

o Interzicerea utilizarii de namoluri sau livrarea de namoluri in vederea utilizarii lor: pe pasuni sau 
pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in timpul perioadei de 
vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul. 

o Obligativitatea utilizatorilor de namoluri de a tine cont de necesitatile nutritionale ale plantelor 
astfel incat sa nu fie compromisa calitatea solurilor, apelor de suprafata si subterane. 

o Inregistrarea cantitatilor de namoluri produse, compozitia si caracteristicile namolurilor, tipul de 
tratament efectuat , precum si numele si adresele detinatarilor de namoluri si locurilor de utilizare 
a namolurilor. Aceste registre sunt la dispozitia autoritatilor competente. 

In vederea utilizarii namolurilor in agricultura se va tine cont de urmatoarele: 

o Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe: 

 terenurile folosite pentru pasunat; 

 terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi; 

 terenurile destinate culturii legumelor; 

 terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in timpul 
recoltarii. 

o Folosirea namolului trebuie sa se asigure nutrientii necesari cresterii plantelor si nedeteriorarii 
calitatii solului si a apei de suprafata si subterana.  

o Solurile pe care se vor aplica namoluri trebuie sa aiba o valoare a pH-ului de peste 6,5 

Incinerarea deşeurilor este reglementată de: 

Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 756/2004 prin care se aprobă Normele Tehnice 

referitoare la incinerarea deşeurilor; potrivit acestei norme, namolul urban este namolul rezultat din staţiile 

de epurare, indiferent dacă tratează apa uzată domestică sau industrială; 

Decizia Guvernului nr. 128/2002, amendată de Decizia Guvernului nr. 268/2005 reglementează incinerarea 

deşeurilor; totodată stabileşte limitele emisiilor pe care incineratoarele trebuie să le respecte.  

2.9 CONSUMURI CURENTE DE APA 

2.9.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastie (SZAA Orastie) 

Tabel 2-72 - Clienti SZAA Orastie  - SUBSISTEMUL ORASTIE 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți deserviti de sistemul de alimentare cu apa 8077 8650 8754 8798 
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Tabel 2-73 - Indicatori de performanta SZAA Orastie- SUBSISTEMUL ORASTIE. 

Indicator UM 2021 

Populația deservită Nr. 15.895 

Grad de conectare la sistemul de apă % 98% 

Consum mediu de apă pe locuitor litri/pers/zi 109,6 

Volum de apă facturată m3/an 809.437 

Nivelul pierderilor m3/an 522.495 

Lungime rețea km 88,36 

Capacitatea de înmagazinare m3 5000 

2.9.1.1 Sub-sistemul Beriu 

Tabel 2-74 - Clienti subsistemul Beriu 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți deserviti de sistemul de alimentare cu apa 1061 1098 1127 1151 

Tabel 2-75 - Indicatori de performanta subsistemul Beriu 

Indicator UM 2021 

Populația deservită Nr. 2.297 

Grad de conectare la sistemul de apă % 80% 

Consum mediu de apă pe locuitor litri/pers/zi 106,7 

Volum de apă facturată m3/an 96.152 

Nivelul pierderilor m3/an 62.067 

Lungime rețea km 32,673 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 

2.9.1.2 Sub-sistemul Turdas 

Tabel 2-76 - Clienti subsistemul Turdas 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți deserviti de sistemul de alimentare cu apa 723 734 749 754 

Tabel 2-77 - Indicatori de performanta subsistemul Turdas 

Indicator UM 2021 

Populația deservită Nr. 1.154 

Grad de conectare la sistemul de apă % 70% 

Consum mediu de apă pe locuitor litri/pers/zi 80 

Volum de apă facturată m3/an 70.793 

Nivelul pierderilor m3/an 45.697 

Lungime rețea km 20,617 

Capacitatea de înmagazinare m3 500 

2.9.1.3 Sub-sistemul Rapoltu Mare 

Tabel 2-78 - Clienti subsistemul Rapoltu Mare 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți deserviti de sistemul de alimentare cu apa 586 600 619 636 
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Tabel 2-79 - Indicatori de performanta subsistemul Rapoltu Mare 

Indicator UM 2021 

Populația deservită Nr. 1.435 

Grad de conectare la sistemul de apă % 80% 

Consum mediu de apă pe locuitor litri/pers/zi 80,8 

Volum de apă facturată m3/an 46.507 

Nivelul pierderilor m3/an 30.021 

Lungime rețea km 20,032 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 

2.9.1.4 Sub-sistemul Martinesti 

Tabel 2-80 - Clienti subsistemul Martinesti 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți deserviti de sistemul de alimentare cu apa 0 0 318 345 

Tabel 2-81 - Indicatori de performanta subsistemul Martinesti 

Indicator UM 2021 

Populația deservită Nr. 700 

Grad de conectare la sistemul de apă % 79,66% 

Consum mediu de apă pe locuitor litri/pers/zi 79.9 

Volum de apă facturată m3/an 10.836 

Nivelul pierderilor m3/an 20.166 

Lungime rețea km 31,899 

Capacitatea de înmagazinare m3 230 

2.9.2 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastioara de Sus (SZAA Orastioara de Sus) 

Tabel 2-82 - Clienti SZAA Orastioara de Sus 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți deserviti de sistemul de alimentare cu apa 553 573 584 590 

Tabel 2-83 - Indicatori de performanta SZAA Orastioara de Sus 

Indicator UM 2021 

Populația deservită Nr. 1.332 

Grad de conectare la sistemul de apă % 70% 

Consum mediu de apă pe locuitor litri/pers/zi 65 

Volum de apă facturată m3/an 36.499 

Nivelul pierderilor m3/an 23.560 

Lungime rețea km 29,920 

Capacitatea de înmagazinare m3 150 

2.10 FACILITATI EXISTENTE SI PERFORMANTE CURENTE  

S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE, operator licentiat pentru serviciul de alimentare cu apa si 
canalizare, conform Licenta nr. 5018 din 24.07.2020, Ordin nr.310/24.07.2020, urmare a delegarii serviciilor 
publice aflate in raza de competenta a unitatilor administrativ teritoriale membre a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara APAZOR, respectiv: 
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-  serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Orastie; 

- serviciul public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Beriu cu satele apartinatoare: 
Sibisel, Castau, Sereca, Orastioara de Jos si Poieni; 

- serviciul public de alimentare cu apa al comunei Orastioara de Sus cu satele apartinatoare: 
Costesti, Ludestii de Jos, Bucium si Orăștioara de Sus; 

- serviciul public de alimentare cu apa al comunei Rapoltu Mare cu satele apartinatoare: Boiu, 
Bobalna, Folt si Rapoltu Mare; 

- serviciul public de alimentare cu apa al comunei Turdas cu satele apartinatoare: Turdaș, Pricaz, 
Spini si Rapas  

- serviciul public de alimentare cu apa al comunei Martinesti cu satele: Martinesti, Jeledinti, 
Turmas, Tamasasa, Dancu Mare si Dancu Mic. 

In tabelul de mai jos este prezentat gradul de conectare al populatiei la sistemele de alimentare cu apa si 

canalizare. Informatii detaliate referitoare la gradul de conectare pentru fiecare localitate componenta a arie 

de operare se regasesc in anexele 0 si 0.1. 

Tabel 2-84 - Gradul de conectare in aria de operare (2021). 

Componenta Nr. loc. 

Grad de 
conectare 

(%) 

Populatia totala inregistata in aria de operare 25.310 
 

Populatia totala conectata la sistemele de alimentare cu apa 22.813 90.13% 

Populatia totala conectata la sistemele de canalizare 17.743 70.10% 

2.10.1 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA – SITUATIA EXISTENTA 

In prezent, aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA cuprinde urmatoarele sisteme zonale/locale 
de alimentare cu apa (SZAA/SAA): 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIE (SZAA Orastie) include municipiul Orastie si  
comuna Beriu (satele Beriu, Sibisel, Sereca, Orastioara de Jos, Poieni si Castau), comuna Turdas 
(satele Turdas, Pricaz, Spini si Rapas) si comuna Rapoltu Mare (Rapoltu Mare, Bobalna si Folt), 
comuna Martinesti (Martinesti, Dancu Mare, Dancu Mic, Tamasasa, Turmas si Jeledinti).  

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIOARA DE SUS (SZAA Orastioara de Sus) include 
localitatile: Orastioara de Sus, Bucium, Ludestii de Jos si Costesti (UAT Orastioara de Sus).  

 Sistemul local de alimentare cu apa BOIU (SLAA Boiu) include localitatea: Boiu (UAT Rapoltu 

Mare). 

2.10.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastie (SZAA Orastie) 

Acest sistem zonal de alimentare cu apa deserveste municipiul Orastie, comuna Beriu (satele Beriu, Sibisel, 

Sereca, Orastioara de Jos, Poieni si Castau), comuna Turdas (satele Turdas, Pricaz, Spini si Rapas) si 

comuna Rapoltu Mare (Rapoltu Mare, Bobilna si Folt), comuna Martinesti (Martinesti, Dancu Mare, Dancu 

Mic, Tamasasa, Turmas si Jeledinti). 

SZAA Orastie este prezentat schematic in figura de mai jos:   
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Figura 2-20 - Schema generala a Sistemului de alimentare cu apa Orastie 

1. Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastie (SZAA Orastie), cuprinde: 

 2 surse de apa cu 2 captari: Sibisel si Rausor;  

 Statia de tratare a apei Orastie (amplasata in partea de sud-vest a municipiului Orastie) si statia de 
tratare Sibisel (amplasata in localitatea Sibiselul Nou – UAT Beriu); 

 Conducte de transport apa potabila, Dn 200 - 400 mm; 
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 4 rezervoare de apa potabila (2x5000 m.c. in incinta STAP si 2x500 in zona “Chimica”) 

 Sub-sistemele de alimentare cu apa: 

 Orastie; 

 Beriu; 

 Turdas; 

 Rapoltu Mare. 

Subsistemul de alimentare cu apa Orastie 

A) Sursa si captarea apei brute 

Sursa de apa bruta pentru acest sistem zonal provine din surse de suprafata: pr. Sibisel si sursa de 
rezerva Rausor. 

Tabel 2-85 - Volume de apa autorizate. 

Sursa de apa Debit (mc/zi) 

Maxim** Mediu Minim* 

Pr. Sibisel 19000 mc/zi 

220,0 l/s 

15650,9 mc/zi 

181,14 l/s 

1582,0 mc/zi 

18,0 l/s 

Volum total/sursa Sibisel (mii mc/an) 6935 mii mc 5712,6 mii mc 577,43 mii 
mc 

Pr. Rausor – sursa utilizata ca sursa 
secundara 

6912 mc/zi 

80,0 l/s 

2805,4 mc/zi 

32,4 l/s 

760,6 mc/zi 

7,76 l/s 

Volum total/sursa Rausor (mii mc/an) 2522,9 mii mc 1024,0 mii mc 277,6 mii mc 

Total mediu captat pr. Sibisel si pr. Rausor 5712,6 mii mc sursa Sibisel + 1024,0 mii mc sursa 
Rausor = 6736,6 mii mc/an 

Volum total (mii mc/an) 6736,6 mii mc = 18456,3 mc/zi = 213,6 l/s 

Sursa: Autorizatia de gospodadrire a apelor nr. 275 din 09.09.2020 privind obiectivul: “Sistemul de 
alimentare cu apa si canalizare pentru municipiul Orastie, jud. Hunedoara” 

Nota:  *reprezinta debitul captat in perioada de restrictie, treapta 3; 

          ** reprezinta debitele de dimensionare a surselor. 

A.1) Captarea din sursa pr. Sibisel  

Captarea apei din pr. Sibisel este amplasata la cca. 300 m amonte de confluenta pr. Rausor cu raul Sibisel 

si la o distanta de cca. 15 km fata de municipiul Orastie si are un debit instalat Q= 220 l/s. Captarea se 

compune dintr-un baraj cu prag de fund, prize cu gratar pe coronament (priza de vara) si priza de iarna 

amplasata in pila centrala, doua stavile plane de 2,00 m, respectiv 3,00 m, scara de pesti si deznisipator cu 

doua compartimente. 

Barajul este urmat in aval de un deznisipator de energie si rizberma. 

Coronamentul deversorului este situat la cota + 407,90 mdM. Deschiderea dintre culei este de 19,75 m. 

Deznisipatorul are urmatoarele dimensiuni constructive: Lxlxh= 15x8x4 m. 

Capacitatea captarii: Qzi max = 19.008 mc/zi = 220 l/s  

In jurul instalatiilor de captare este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever pe o suprafata  

S= 8000 mp, imprejmuita cu un gard de sarma si amenajata cu sistem de iluminare pe timp de noapte. 

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului captarii sunt: X: 367080,08; Y: 473223,59 
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Figura 2-21 - Captarea pr. Sibisel. 

A.2) Captarea din sursa pr. Rausor – sursa secundara 

Captarea apei din pr. Rausor este amplasata la cca. 330 m amonte de confluenta cu raul Sibisel si are un 

debit instalat Q= 80 l/s. Captarea se compune dintr-un baraj cu prag de fund, priza cu gratar pe coronament 

(priza de vara) si priza de iarna amplasata in zona deschiderii de spalare. 

Coronamentul deversorului este situat la cota + 410.0 mdM. 

Culeea malului drept face corp comun cu barajul si este prevazuta cu deznisipator longitudinal cu doua 

compartimente, sistem de stavile cu manevrare manuala si scara pentru pesti. 

In aval de baraj se afla un deznisipator de energie si rizberma.  

In jurul instalatiilor de captare este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever pe o suprafata  

S= 3910 mp, imprejmuita cu un gard de sarma si amenajata cu sistem de iluminare pe timp de noapte. 

Iluminatul pe timp de noapte este asigurat printr-un racord la reţeaua electrică a localităţii Sibişel. 

Captarea Râuşor este proiectată pentru preluarea următoarelor debite şi volume de apă: 

- debit zilnic maxim:   Qzimax = 6912 mc/zi= 80 l/s 

- volum captat anual:  Van     = 2 522 880 mc 

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului captarii sunt: X: 366712,18 Y: 472924,81 

 

Figura 2-22 - Captarea pr. Rausor 

B) Calitatea apei brute 

Calitatea apei brute a paraului Sibisel este caracteristica unei surse de rau slab incarcate, detaliile valorice 

pe ultimii 3 ani de automonitorizare a parametrilor de calitate sunt prezentate in Anexa 1 – Automonitorizare 

apa.   
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Calitatea apei brute a paraului Rausor este caracteristica unei surse de rau slab incarcate, detaliile valorice 

pe ultimii 3 ani de automonitorizare a parametrilor de calitate sunt prezentate in Anexa 2 – Automonitorizare 

apa.   

C) Aductiuni apa bruta  

Conductele de transport apa bruta din cele doua surse de captare au diametrul Dn 400 mm. Dupa sectiunea 

de intalnire a celor doua conducte, transportul apei brute se face prin intermediul unei conducte cu diametre 

cuprinse intre Dn 400 -500 mm, lungimea totala fiind L= 15 km.  

Capacitatea de transport a conductei este de 210-220 l/s. Traseul conductei de aductiune este paralel cu 

soseaua Sibisel – Orastie. De la intrare în municipiul Orăştie, traseul conductei se înscrie pe strada Horea, 

traversând aerian râul Orăştia, continuând apoi pe străzile Cloşca şi Orizontului, până la staţia de tratare a 

localitatii.Transportul apei brute catre STAP Orastie se face in regim gravitational. 

Diametrele conductei şi materialul din care este construită, pe tronsoane, se prezintă astfel: 

Tronson Diametrul (mm) Material 

0 – 4,0 km Ø 400 oţel 

4,0 – 4,5 km Ø 500 oţel 

4,5 – 13,5 km Ø 400 azbociment 

13,5 – 15,0 km Ø 400 oţel 

În zonele în care conducta face devieri în plan vertical, în punctele de nivel maxim, sunt montate aerisitoare 

compuse din ştuţuri cu vane. În punctele de nivel minim sunt montate vane de golire şi conducte de golire 

pentru cazuri de intervenţii. 

D) StatiI de tratare a apei  

D.1) Statia de tratare Orastie 

Statia de tratare Orastie este amplasata in partea de sud-vest a municipiului Orastie, pe Dealul Mic (cota 

teren 266,5 – 276,6 mdM) si a fost dimensionata pentru tratarea unui debit maxim Q= 200 l/s. 

Staţia de tratare este compusă dintr-un bazin de amestec, două decantoare radiale, o staţie de reactivi, o 

baterie de filtre, o staţie de clorinare, depozitul de sulfat şi var, rezervoarele de înmagazinare a apei potabile 

şi un laborator. 

Alimentarea staţiei de tratare cu energie electrică se face prin intermediul unui transformator aerian de  

20 kV/0,4 kV- 250 kVA. 

STAP Orastie este compusa din: 

D.1.1) Bazin de amestec  

Este construit din beton şi este împărţit în două compartimente. Apa brută din conducta de aducţiune intră 

pe la partea de jos în primul compartiment, apoi, după ce se amestecă cu soluţia de coagulant (sulfat de 

aluminiu şi var sau policlorura de aluminiu - BOPAC® si var), ajunge gravitational în decantoarele radiale, 

printr-o conductă de nivel constant care pleacă din cel de al doilea compartiment al bazinului de amestec. 

Amestecul de sulfat de aluminiu şi var sau policlorura de aluminiu (BOPAC®) si var, produce o coagulare a 

suspensiilor coloidale ce se depun în procesul de decantare care urmează. 

Timpul de amestec proiectat este 20 – 40 s, funcţie de debitul de apă intrat. 

D.1.2) Decantoare radiale  

In statia de tratare sunt 2 decantoare radiale, fiecare prevazut cu pod raclor; fiecare decantor are un 

diametru D = 25 m si este proiectat sa asigure decantarea unui debit de apa Q = 100 l/s, la un timp de 

decantare de 90 min;  



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                 Capitolul 2. Analiza situatiei existente 

 

  

Pag. 120 

                      

Apa amestecată cu soluţia de coagulant intră în camera centrală prevăzută cu dispozitiv de distribuţie, apa 

limpezită se scurge în rigola perimetrală, de unde ajunge la filtre. 

Nămolul depus gravimetric este împins de lamelele podului raclor spre centrul decantorului, în pâlnia 

colectoare de nămol, de unde se evacuează periodic în reţeaua de canalizare din incinta staţiei. 

D.1.3) Staţia de reactivi 

Cuprinde instalaţiile pentru prepararea şi dozarea soluţiei de sulfat de aluminiu şi a varului si instalatia de 

dozare a policlorurii de aluminiu (BOPAC®). 

Sulfatul de aluminiu se aprovizionează în saci care se descarcă în magazia alăturată staţiei de reactivi. 

Sulfatul de aluminiu se dizolvă în gropile (bazinele) de stocare din beton unde se prepară o soluţie cu 

concentraţia de 10%. De aici soluţia este pompată la vasele de dozare cu duze calibrate. Policlorura de 

aluminiu (BOPAC®) se aprovizioneaza in forma lichida, in containere de 1000 litri si este pompata in camera 

de amestec cu o pompa dozatoare. 

Din varul hidratat (praf), aprovizionat la saci, se prepară o soluţie cu concentraţia de 1% într-un alt bazin de 

beton, soluţie care se trimite direct în bazinul de amestec. Debitul soluţiei se reglează cu ajutorul unui 

robinet de reglare, funcţie de pH-ul apei brute din bazinul de amestec. 

D.1.4) Statia de filtre  

Este echipata cu 6 filtre rapide (de forma paralelipipedica cu lungimea de 8 m şi lăţimea de 2,5 m), 
deschise, cu strat de nisip curatos (grosimea stratului filtrant, format din nisip cuarţos de granulaţie  
0,8-1,5 mm, este de 1,1 m, iar a stratului de apă peste nisip de 0,8 m), cu sistem de drenaj cu crepine (care 
asigură susţinerea stratului de nisip, distribuţia uniformă a apei şi a aerului de spălare şi colectarea apei 
filtrate) si regulatoare de nivel in amonte.  

Viteza proiectată de trecere a apei prin filtre este de 5,7-5,8 m/h, debitul proiectat pe fiecare filtru fiind de  

40 l/s. 

Spălarea filtrelor pentru decolmatare şi afânare se face în contracurent cu apă la un debit de 8 l/s.mp şi aer 

la un debit de 18 l/s.mp. Pompele şi compresoarele pentru apa de spălare şi respectiv aerul pentru afânare 

sunt amplasate la subsolul clădirii staţiei de tratare. Staţia de tratare este echipată în acest scop cu 3 pompe 

tip Cerna cu Q = 300 mc/h, H = 11 m CA, N = 11 kw/1000 rot şi cu o suflantă volumetrică Dresser Roots cu 

debitul de 1500 mc/min. 

Apele de la spălarea filtrelor sunt impurificate cu suspensii formate din materialul solid reţinut în stratul 

filtrant (argilă coloidală, flocoane cu resturi de coagulanţi, substanţe organice) şi din particulele fine de nisip 

antrenate de curentul de apă de spălare. Aceste ape rezultate de la spălarea filtrelor sunt evacuate în 

reţeaua de canalizare din incinta staţiei. 

D.1.5) Statia de dezinfectie 

Dezinfecţia apei destinată consumului se face cu clor gazos care se aprovizionează în recipiente speciale, 

standardizate. Fiecare recipient are capacitatea de 1600 kg. 

Clorinarea se realizează prin injecţia clorului gazos în apa filtrată, într-un rezervor aflat sub statia de filtre. 

Dozarea clorului gazos se face cu un aparat tip ADVANCE prevăzut cu rotametru. Se urmăreşte ca, în 

rezervoarele de înmagazinare a apei potabile, concentraţia de clor liber să corespundă prevederilor din 

Anexa 1, tabelul 3 din Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile. 

D.1.6) Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile  

– sunt destinate înmagazinarii apei potabile produse în STAP si au o capacitate totala de 5000 mc, din care 
1629 mc rezervă intangibilă de incendiu; din aceste rezervoare apa se trimite în reţeaua de distribuţie a 
municipiului Orăştie. Pentru monitorizarea debitelor de apa, pe cele 4 conducte de plecare spre sistemul de 
distributie sunt prevazute 5 apometre, Dn 200 mm, Qn = 250 mc/h, Pn 16 bari. 

D.1.7) Laboratorul staţiei de tratare 
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Laboratorul este amplasat într-o clădire numită pavilionul de exploatare, în care mai sunt amplasate staţia 

de reactivi, staţia de clorinare, bateria de filtre, pompele şi compresoarele, magazii, vestiare si grupul 

sanitar. 

Laboratorul este dotat pentru monitorizarea calităţii apei brute şi a apei potabile distribuite, precum şi pentru 

determinarea parametrilor de calitate pe diferitele faze ale fluxului de tratare. Pe baza determinărilor de 

laborator se face, de asemenea, dozarea coagulanţilor şi a clorului pentru dezinfecţie. 

In laborator se fac determinari zilnice ale parametilor de calitate a apei potabile la iesirea din statia de tratare 

si din retelele de distributie a apei, precum si cele prevazute in  planul anual de monitorizare a calitatii apei 

potabile. 

Totalitatea apelor uzate provenite de la STAP Orastie (ape uzate menajere si ape provenite de la spalarea 

filtrelor) sunt evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Orastie. 

 

Figura 2-23 - Statia de tratare a apei Orastie. 

Cerinta totala de apa – debite distribuite din STAP Orastie (inclusiv consumul tehnologic): 

 Q zi max = 6210,0 mc/zi = 72 ,0 l/s; 

 Q zi med = 5947,2 mc/zi = 68,8 l/s; 

 Q zi min = 3772,0 mc/zi = 43,6 l/s 

 Volumul mediu anual: 2170,7 mii mc 

din care: 

Debit total mediu distribuit: mun.  

Orastie, comuna Castau si comuna 
Turdas 

Debit distribuit – 
localitatea Orastie si 
comuna Castau 

Debit distribuit – comuna 
Turdas 

5334,4 mc/zi = 61,7 l/s 5021,7 mc/zi = 58,1 l/s 311,7 mc/zi = 3,6 l/s 

Calitatea apei tratate 

Indicatorii de calitate ai apei potabile sunt prezentati in Anexa 3. 

Din analiza indicatorilor de calitate ai apei potabile se pot constata urmtoarele: 

 neincadrarea in valorile maxime admisibile ale turbiditatii; 

 neincadrarea in valorile minime admisibile ale duritatii. 

Nota: 

In luna iulie 2018 parametrul aluminiu a fost depasit in mai multe randuri la Statia Orastie si pe retelele din 
Orastie, DSP Hunedoara declarand apa nepotabila in Orastie, din cauza depasirilor repetate a valorii 
admise la parametrul aluminiu. 
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E) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

Apa filtrata si dezinfectata cu clor gazos este stocata in 2 rezervoare, fiecare cu un volum V = 2500 mc, 

fiecare, din care V = 1629 mc - rezerva PSI. Aceste rezervoare se gasesc in incinta STAP Orastie. 

De asemenea, in schema sistemului de alimentare cu apa Orastie se mai gasesc doua rezervoare cu apa 

potabila, in zona “Chimica” avand un volum de 500 m.c. fiecare. 

F) Conducte de aductiune apa potabila 

Din cele 2 rezervoare, apa potabila este distribuita gravitational prin intermediul a 4 conducte de aductiune, 

cu diametre cuprinse intre Dn 200 mm si Dn 400 mm. 

G) Reteaua de distributie -  este alimentata gravitational si este de tip inelar, cu posibilitati de 
sectionare in noduri, in caz de avarii; lungimea totala a retelei de distributie este de aprox. L = 88,51 km cu 
diametre cuprinse intre Dn 25 mm si Dn 400 mm. 

Zona de locuit a localitatii Castau (UAT Beriu) a fost extinsa spre municipiul Orastie pe o distanta de cca  
1,5 km. Pentru acesta zona rezidentiala, reteaua de alimentare cu apa a localitatii Castau  (Dn 110 mm) a 
fost extinsa cu cca. 1,5 km, iar alimentarea cu apa se face prin intermediul unui bransament la reteaua 
publica a municipiului Orastie. 

In tabelul urmator este prezentata sintetic situatia retelei de distributie din subsistemul de alimentare cu apa 
Orastie. 

Tabel 2-86 - Situatia retele distributie apa potabile in sub-sistemul de alimentare cu apa Orastie. 

Retele de distributie realizate din PEHD, L=  79.924 m 

D 
(mm) 

25 32 40 50 63 90 110 125 140 160 180 200 315 400 

L (m) 103 1240 529 1246 9547 197 47012 970 8799 1759 810 6795 1020 738 

Retele de distributie realizate din OL, L= 8.437 m 

D 
(mm) 

100 133 200 300 315 2’’         

L (m) 437 135.7 238 6447.79 889.05 289.53         

H) Bransamente si contorizare 

Situatia bransamentelor din cadrul subsistemului de alimentare cu apa Orastie este prezentata in tabelul 

urmator: 

Tabel 2-87 - Situatia bransamentelor si contorizarii din sub-sistemul Orastie 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți apa, din care: 
Număr 8077 8650 8754 8798 

% Contorizare 0 0 0 0 

Agenți economici 
Număr 333 338 328 325 

% Contorizare 0 0 0 0 

Persoane fizice 
Număr 7698 8269 8385 8430 

% Contorizare 0 0 0 0 

Asociații de proprietari 
Număr 24 20 17 15 

% Contorizare 0 0 0 0 

Instituții publice 
Număr 22 23 24 28 

% Contorizare 0 0 0 0 

I) Deficiente cheie ale sub-sistemului  

Tabel 2-88 - Principalele deficiente ale sub-sistemului de alimentare cu apa Orastie 

Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

1 Captarea 
 grad mare de colmatare in amonte de sectiune de captare 

 echipamentele mecanice sunt corodate, iar actionarile mecanice nu 
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Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

functioneaza 

 structurile de beton prezinta degradari, iar armaturile sunt expuse 
coroziunii. 

 nu exista un sistem de monitorizare apa in aval de deznisipator. 

2 Aductiuni 

 Au fost identificate urmatoarele deficiente pentru conductele de 
aductiune/transport din otel DN 400-500: 

o grad ridicat de uzura (corodarea conductei); 

o avarii multe in cursul unui an; 

o pierderi foarte mari de apa cauzate de neetanseitati si 
coroziuni. 

3 Tratarea apei 

STAP Orastie 

 Conditiile de amestec a reactivilor cu apa bruta nu sunt asigurate din 
punct de vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al dozarii reactivilor 

 galeria de conducte din otel care este situata sub filtrele rapide de nisip 
nu a fost reabilitata, avand o vechime de peste 50 de ani, si prezinta un 
grad ridicat de corodare si uzura; 

 instalatiile de distributie si transport apa, instalatiile de ventilare si 
conductele de transport aer in galeriile de sub filtre sunt degradate fizic 
si moral, iar capacitatea hidraulica a acestora este insuficienta; 

 decantoarele suspensionale prezinta deficiente de structura, iar 
podurile si agitatoarele sunt degradate; 

 Nu exista treapta de corectie duritate, apa bruta inregistrand valori intre 
1,8 si 3,0 grade germane, sub limita minima impusa de NTPA 013 
(minim 5 grade germane). 

 lipsa posibilitatii de conducere automata a procesului de tratare a apei; 

 echipamentele statiei de clorinare sunt depasite moral si fizic datorita 
vechimii mari; 

 nu este asigurat un control riguros al calitatii apei bruta; 

 panouri de comanda si control local a filtrelor de nisip, intr-o stare 
avansata de degradare; 

 nu este asigurat un control al ciclurilor de spalare in contracurent a 
filtrului de nisip; 

 nu este asigurat un control riguros al dozarii clorului in apa; 

 lipsa instalatii de ventilatie si neutralizare scapari de clor 

 Statia de tratare nu dispune de o linie de tratare a apei rezultate in urma 
spalarii filtrelor. 

 Dotari de laborator inadecvate  

4 Rezervoare 
 Lipsa control automat al inmagazinarii apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane au un grad avansat de uzura 

5 
Statii de 
pompare 

 Gradul de uzura avansat al echipamentelor 

 Obiectele, echipamentele si instalatiile statiei de pompare au o durata 
de viata depasita, iar pompele sunt ineficiente din punct de vedere al 
consumului de energie electrica; 

 Cladirea statiei de pompare se afla in stare de degradare, fiind vizibile 
zone cu infiltratii si zone in care armatura este corodata 

6 
Retele de 
distributie 

 gradul de conectare la serviciile de alimentare cu apa nu este asigurat 
in zonele de dezvoltare prevazute in PUG Orastie 

 nu exista posibilitate de sectorizare a sistemului de distributie apa 
potabila 

 aprox. 24 km de retea de distributie au suferit numeroase avarii care au 
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Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

generat pierderi importante de apa si care au cauzat intreruperi in  
alimentarea cu apa a populatiei din aria de alimentare  (a se vedea 
Anexa 5) 

7 Bransamente 

 majoritatea bransamentelor aferente blocurilor sunt neconforme, cu 
vechime mare, cu instalatii de masura care si-au depasit durata 
normata de viata si fara posibilitate reala de interventie din cauza 
amplasarii lor pe proprietati private, fiind necesara trecerea lor in 
domeniul public. 

Sub-sistemul de alimentare cu apa Beriu 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZAA Orastie si cuprinde localitatile Beriu, Sibiselul Nou, 
Sibiselul Vechi, Sereca, Orastioara de Jos, Poieni si Castau (partial), apartinand UAT Beriu. 

Sub-sistemul de alimentare cu apa (SA) Beriu deserveste un numar de 1691 locuitori, gradul de conectare 
la reteaua de distributie fiind de 76,45 %. 

A) Sursa si captarea apei brute 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Beriu este racordat la conducta de transport apa bruta Dn 500 mm care 
alimenteaza STAP Orastie (punctul de record este situat in satul Sibiselul Nou, in aval de jonctiunea 
aductiunilor de apa de la sursele Sibisel si Rausor); apa prelevata este directionata spre STAP Sibisel 
(amplasata in satul Sibiselul Nou).  

B) Aductiuni apa bruta 

De la punctul de racord, apa bruta este transportata printr-o conducta de aductiune cu Dn 300 mm si  

L = 100 m, catre statia de tratare amplasata in Sibiselul Nou. 

C) Statia de tratare a apei  

Apa captata din conducta de aductiune apa bruta Dn 500 mm este dirijata catre STAP Sibisel amplasata pe 

teritoriul satului Sibiselul Nou si este dimensionata pentru Qzi max= 5,0 l/s.  

Din STAP Sibisel sunt alimentate cu apa potabila satele: Beriu, Sibiselul Nou, Sibiselul Vechi, Castau, 

Sereca, Orastioara de Jos si Poieni. 

Statia de tratare Sibisel are in componenta: 

C.1) Filtru degrosisor  

Filtrul degrosisor este o cuvă de beton armat de formă paralelipipedică, amplasată suprateran, cu 

dimensiunile interioare în plan de 4,80 x 8,00 m. 

Cuva este compartimentată prin pereţi transversali de beton armat în cinci compartimente: un prim 

compartiment de admisie a apei brute din conducta de aducţiune, la mijloc trei compartimente cu lăţimea de 

2 m, fiecare şi înălţimea utilă de 1,75 m pentru prefiltrarea apei şi un ultim compartiment pentru colectarea 

apei prefiltrate. 

Apa circulă în flux orizontal, trecerea apei din compartimentul de admisie în cele trei compartimentele de 

prefiltrare, pe care le străbate pe rând, se realizează prin pereţi perforaţi, iar din compartimentul al treilea de 

prefiltrare în compartimentul de colectare a apei prefiltrate, prin intermediul unui perete prevăzut cu 96 

crepine. 

Cele 3 compartimente pentru prefiltrarea apei sunt umplute cu pietriş: în primul compartiment granulaţia este 

16-25 mm, în al doilea compartiment granulaţia este 8-12 mm şi în al treilea compartiment granulaţia este 4-

6 mm. 

Apa prefiltrată colectată în ultimul din cele 5 compartimente ale filtrului degrosisor curge gravitaţional în filtrul 

lent, printr-o conductă Dn 100 mm de oţel. 

Viteza de curgere a apei prin filtrul degrosisor în procesul de prefiltrare este de 2,5 m/h. 
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Spălarea filtrului degrosisor pentru decolmatare se face cu apă brută introdusă prin conducta Dn 300 mm la 

un debit de 120 l/s. Spălarea face periodic, atunci când turbiditatea apei prefiltrate depăşeşte 10 NTU. 

C.2) Cuve din beton armat cu rol de filtre lente 

Există 4 filtre de formă paralelipipedică (cuvă), construite din beton armat, fiecare filtru având dimensiunile 

interioare de 4,50 x 5,50 m şi înălţimea utilă de 3 m. Filtrele sunt cuplate la o cameră mediană (galerie de 

conducte) cu lungimea de 9 m şi lăţimea de 2 m, orientată perpendicular pe laturile lungi ale filtrelor. 

Stratul filtrant, în grosime de 1.25 m, constituit din nisip cuarţos cu granulaţie 0,3-3 mm, este aşezat plăcile 

poroase tip Arcuda. 

Apa din filtrul degrosisor intră în filtre deasupra stratului filtrant pe care-l străbate de sus în jos. Înălţimea 

apei deasupra stratului filtrant este de 1,2 m. 

Apa filtrată este evacuată gravitaţional în rezervorul de înmagazinare printr-o conductă de oţel Dn 100 mm 

pe care este montat debitmetrul Dn 100 mm al instalaţiei de clorinare. 

Viteza de filtrare este de 4,3 m/zi la funcţionare cu 4 filtre şi de 5,7 m/zi la funcţionare cu 3 filtre, când al 

patrulea filtru se afla in faza de regenerare. 

Ciclul de filtrare continuă până când se atinge pierderea de sarcină admisă după care filtrul se scoate din 

circuit şi intră pe regenerare. 

Regenerarea filtrului lent presupune efectuarea următoarelor operaţii: 

 evacuarea apei de deasupra stratului filtrant prin golirea de suprafaţă; 

 golirea filtrului de apă prin conducta de golire de fund; 

 îndepărtarea membranei biologice formate la suprafaţa stratului filtrant împreună cu 2-3 cm din 
stratul filtrant, prin răzuire atentă cu o lopată plată; 

 aerisirea filtrului timp de 1-2 zile; 

 dezinfectarea suprafeţei stratului filtrant cu soluţie de hipoclorit; 

 introducerea apei prin conducta de fund şi repunerea în circuit a filtrului. 

C.3) Instalatia de dezinfectie a apei  

Este amplasata in sectiunea de intrare in rezervorul de inmagazinare a apei potabile, semingropat,  

V = 200 mc. 

Instalaţia cuprinde un rezervor de 250 l pentru soluţia de hipoclorit de sodiu, o pompă dozatoare pentru 

soluţia de hipoclorit şi un debitmetru cu impulsuri montat pe conducta prin care se evacuează apa de la 

filtrele lente la rezervorul de înmagazinare, care trimite impulsuri la regulatorul ce comandă pompa 

dozatoare. 

Doza de hipoclorit introdusă în apă este funcţie de debitul de apă ce trece prin conducta pe care este 

montat debitmetrul cu impulsuri (dozare proporţională). 

După clorinare se asigură un timp de staţionare a apei în rezervorul de înmagazinare mai mare de 30 de 

minute. 

Soluţia de hipoclorit se aprovizionează la concentraţia de lucru într-un rezervor de 1000 litri din care se 

alimenteaza rezervorul de 250 l racordat direct la instalaţia de dozare.  

C.4) Pavilion de exploatare si laborator; 

Laboratorul este amplasat într-o clădire numită pavilionul de exploatare. 

Laboratorul este dotat sumar pentru monitorizarea calităţii apei brute şi a apei potabile distribuite, precum şi 

pentru determinarea parametrilor de calitate pe diferitele faze ale fluxului de tratare.  

In laborator se fac determinari zilnice ale parametilor de calitate a apei potabile la iesirea din statia de tratare 

si din retelele de distributie a apei, precum si cele prevazute in planul anual de monitorizare a calitatii apei 

potabile. Conţinutul de clor rezidual liber din apa potabila, precum si turbiditatea apei brute si a apei potabile 

distribuite din STAP Sibisel, se determină în laboratorul staţiei de tratare Sibişel. 
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Nota:  Pe conducta de aductiune care alimenteaza satele Castau si Beriu, inainte de ramificatia spre 

localitatea Beriu, exista o instalatie suplimentara de dezinfectie (clorinare) prin dozare automata.  

Pentru a compensa pierderile de clor din reţeaua de distribuţie, pe conducta de apă care alimentează satele 

Beriu, Sereca si Orastioara de Jos, înainte de ramificaţia spre Beriu, s-a amplasat o instalaţie de dozare a 

soluţiei de hipoclorit. Instalaţia este montată într-un cămin subteran. 

Instalaţia cuprinde un rezervor de 250 l pentru soluţia de hipoclorit de sodiu, o pompă dozatoare pentru 

soluţia de hipoclorit, un debitmetru cu impulsuri montat pe conducta de apă care sesizează dacă este sau 

nu consum de apă. Senzorul analizează debitul de apă şi transmite această informaţie către regulatorul de 

proces. Acesta primeşte semnal şi de la debitmetrul cu impulsuri (necesar pentru a nu exista injecţie de clor 

în cazul în care nu există consum de apă) şi comandă pompa dozatoare. 

Calitatea apei tratate 

Indicatorii de calitate ai apei potabile sunt prezentate in Anexa 6. 

Din analiza indicatorilor de calitate ai apei potabile se pot constata urmtoarele: 

 neincadrarea in valorile maxime admisibile ale turbiditatii 

 neincadrarea in valorile minime admisibile ale duritatii 

D) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de înmagazinare, semiingropat, este construit din beton armat şi are un volum de 200 mc. 

Intrarea apei filtrate în rezervorul de înmagazinare se face printr-o conductă de oţel Dn 100 mm pe care este 

montat debitmetrul Dn 100 mm al instalaţiei de clorinare. 

Evacuarea apei potabile din rezervorul de înmagazinare în reţeaua de distribuţie a satelor se face printr-o 

conducta de PEHD cu diametrul de De= 160 mm pe care este montat un debitmetru Dn 125 mm. 

Rezerva intangibilă este de 54 mc, calculată pentru un singur incendiu simultan, durata de stingere de 3 ore. 

E) Conducte de aductiune apa potabila 

Aductiunea apei potabile de la statia de tratare Sibisel catre localitatile comunei Beriu are o lungime totala 

L= 16.725 m, caracteristicile fiind prezentate in tabelul urmator: 

Tabel 2-89 - Conducte de aductiune sub-sistemul de alimentare cu apa Beriu 

Tronson Caracteristici conducta Lungime (m) 

STAP Sibisel – loc. Sibiselul Nou Dn 160 mm, Q = 17 l/s 1425 

Loc. Sibiselul Nou - loc. Sibiselul Vechi Dn 160 mm, Q = 16 l/s 1975 

Loc. Sibiselul Vechi – punct racord Beriu Dn 160 mm, Q = 13 l/s 4675 

Punct racord Beriu – loc. Castau Dn 140 mm, Q = 5,1 l/s 2225 

Punct racord Beriu – loc. Beriu Dn 140 mm, Q = 7,9 l/s 1325 

Loc. Beriu – loc. Sereca Dn 90 mm, Q = 3 l/s 1400 

Loc. Sereca – loc. Orastioara de Jos Dn 90 mm, Q = 3 l/s 1600 

Loc. Sibisel – loc. Poieni Dn 100 mm, Q = 5 l/s 2100 

F) Reteaua de distributie  

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala L= 24.056 m, PEHD, dupa cum urmeaza: 

Tabel 2-90 - Retele de distributie sub-sistemul de alimentare cu apa Beriu. 

Localitate Sibisel Castau Beriu Sereca Orastioara de Jos Poieni 

Lungime 

(m) 

2913 

 
7604 4734 1771 4527 2507 

Nota: pe reteaua de distributie din localitatea Beriu sunt montati 3 hidranti 
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G) Bransamente si contorizare 

Situatia bransamentelor din cadrul subsistemului de alimentare cu apa Beriu este prezentata in tabelul 
urmator: 

Tabel 2-91 - Situatia bransamentelor si contorizarii din sub-sistemul Beriu. 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total Clienți apa, din care: 
Număr 1061 1098 1127 1151 

% Contorizare     

Agenți economici 
Număr 37 40 39 40 

% Contorizare     

Persoane fizice 
Număr 1015 1049 1078 1101 

% Contorizare     

Asociații de proprietari 
Număr 0 0 0 0 

% Contorizare     

Instituții 
Număr 9 9 10 10 

% Contorizare     

H) Deficiente cheie ale sub-sistemului  

Tabel 2-92 - Principalele deficiente ale sub-sistemului de alimentare cu apa Beriu. 

Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

1 Captarea 

 grad mare de colmatare in amonte de sectiune de captare 

 echipamentele mecanice sunt corodate, iar actionarile mecanice nu 
functioneaza 

 structurile de beton prezinta degradari, iar armaturile sunt expuse 
coroziunii. 

 nu exista un sistem de monitorizare apa in aval de deznisipator. 

2 Aductiuni 

 Au fost identificate urmatoarele deficiente pentru conductele de 
aductiune/transport din otel DN 400-500: 

o grad ridicat de uzura (corodarea conductei); 

o avarii multe in cursul unui an; 

o pierderi foarte mari de apa cauzate de neetanseitati si coroziuni. 

3 Tratarea apei 

STAP Sibisel 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu apa bruta nu sunt asigurate din 
punct de vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al dozarii reactivilor 

 rezervorul de apa potabila din incinta necesita finisaje; 

 instalatiile de distributie si transport apa, instalatiile de ventilare si 
conductele de transport aer in galeriile de sub filtre sunt degradate fizic 
si moral iar capacitatea hidraulica a acestora este insuficienta; 

 nu exista treapta de decantare ceea ce conduce la dese colmatari ale 
filtrelor grosiere; 

 lipsa posibilitatii de conducere automata a procesului de tratare a apei; 

 nu este asigurat un control riguros al calitatii apei bruta; 

 Panouri de comanda si control local a filtrelor de nisip, intr-o stare 
avansata de degradare.; 

 Dotari de laborator inadecvate  

4 Rezervoare 
 Lipsa control automat al inmagazinarii apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane au un grad avansat de uzura 

5 
Retele de 
distributie 

 Reteaua de alimentare cu apa nu asigura un grad de conectare de 
100% a locuitorilor din UAT Beriu (Cucuis, Magureni si Poienile Beriului) 
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Sub-sistemul de alimentare cu apa Turdas 

Este un sub-sistem de alimentare cu apa inclus in SZAA Orastie si cuprinde localitatile Turdas, Pricaz, Spini 

si Rapas, apartinand UAT Turdas. 

Sub-sistemul de alimentare cu apa (SA) Turdas deserveste un numar de 1315 locuitori, gradul de conectare 

la reteaua de distributie fiind de 62,04 %. 

A) Sursa si captarea apei brute 

Alimentarea cu apa a (SA) Turdas se realizeaza printr-un bransament la sistemul de alimentare cu apa 
Orastie, pe str. Pricazului, in zona Unitatii de Pompieri Orastie. Bransamentul este realizat intr-un camin de 
racord prevazut cu doua apometre pentru masurarea volumelor de apa prelevate, un apometru pentru 
localitatea Pricaz si cel de-al doilea pentru localitatile Turdas, Spini si Rapas. 

B) Aductiuni apa bruta 

 nu este cazul 

C) Statia de tratare a apei 

 nu este cazul 

D) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

Rezervorul de inmagazinare are un volum V= 500 mc (inclusiv rezerva PSI) si este amplasat la o cota de 

+252.9 mdM, intre localitatile Spini, Rapas si Turdas. Rezervorul este suprateran si este executat din beton 

armat. Pentru asigurarea parametrilor de presiune din retea, rezervorul este echipat cu o instalatie tip 

hidrofor.  Alimentarea cu apa a rezervorului se asigura de la STAP Orastie printr-o conducta cu lungimea de 

L= 4.700 m si diametrul Dn=110 mm.  

Rezervorul are o suprafata construita de 400 mp si este dotat cu o camera de vane in care sunt montate 

pompele, armaturile, debitmetrul necesar instalatiilor de clorinare, vasele tip hidrofor, precum si celelalte 

armaturi necesare. Intr-o camera adiacenta rezervorului de inmagazinare este amplasata instalatia de 

reclorinare automata de tip JESCO care foloseste ca agent de dezinfectie clorul gazos depozitat in tuburi 

sub presiune de 50 kg. 

Dozarea clorului se face in functie de continutul de clor rezidual liber din apa de alimentare a bazinului de 

inmagazinare provenita de la STAP Orastie. 

In jurul rezervorului este asigurata zona de protectie sanitara cu regim sever, cu o suprafata S= 300 mp 

(Lxl= 20x15m). Perimetrul este este imprejmuit cu gard de sarma ghimpata pe stalpi de beton armat. 

Artera principala de distributie pentru localitatile Spini si Rapas are lungimea L= 2.770 m si Dn=110 mm si 

urmareste traseul DN 7 si a DC 45. Artera principala de distributie a localitatii Turdas are lungimea L= 2.865 

m si Dn=125 mm. 

E) Statii de pompare 

Statia de pompare este situata in extravilanul satului Spini si este prevazuta pentru alimentarea cu apa a 

satului Rapas (in conformitate cu cele prevazute in Autorizatia de GA 397 / 05.11.2020). 

F) Conducte de aductiune apa potabila 

Conducta de aductiune este executata din PEHD, cu diametre cuprinse intre Dn 110 mm si are o lungime 

totala de 8.220 m. 

G) Reteaua de distributie  

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala L= 12.397 m, Dn 63÷110 mm si este executata din PEHD. 

Pe traseul conductelor de distributie s-au amplasat hidranti de incendiu. 

In tabelele urmatoare sunt prezentate lungimile retelelor de distributie pentru fiecare localitate: 

Localitatea Turdas 

Diametru (mm) Lungime (m) Amplasament 

125 646 DJ 709G 
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Diametru (mm) Lungime (m) Amplasament 

110 548 DJ 709G si retea stradala 

90 2140 DJ 709G si retea stradala 

Total 3334 DJ 709G si retea stradala 

Localitatea Spini 

Diametru (mm) Lungime (m) Amplasament 

110 820 DN 7  

90 1065 DN 7 

Total 1885 Dn 7 si reteaua stradala 

Localitatea Rapas 

Diametru (mm) Lungime (m) Amplasament 

110 411 DN 7 si DC 45 

Total 411 DN 7 si DC 45 

Localitatea Pricaz ( alimentata din STAP Orastie) 

Diametru (mm) Lungime (m) Amplasament 

125 1959 DJ 707L 

110 996 DJ 707L 

90 1601 DJ 707L si retea stradala 

75 1470 DJ 707L si retea stradala 

63 741 Retea stradala 

Total 6767 DJ 707L si retea stradala 

Extravilan com.Turdas 

Tronson Diametru (mm) Lungime (m) Amplasament 

Orastie-Pricaz 110 2608 DJ 707 L 

Orastie-Rezervor 110 4700 DN 7 

Rezervor-Turdas 125 2865 DJ 709G 

Rezervor -Spini 110 3773 DN 7 

Spini-Rapas 110 1839 DN 7 si DC 45 

Total  15783  

H) Bransamente si contorizare 

Situatia bransamentelor din cadrul subsistemului de alimentare cu apa Turdas este prezentata in tabelul 

urmator: 

Tabel 2-93 - Situatia bransamentelor si contorizarii din sub-sistemul Turdas. 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total  
Clienți apa, din care: 

Număr 723 734 749 754 

% Contorizare     

Agenți economici 
Număr 34 36 36 35 

% Contorizare     

Persoane fizice 
Număr 682 691 706 712 

% Contorizare     

Asociații de proprietari 
Număr 0 0 0 0 

% Contorizare 0 0 0 0 

Instituții 
Număr 7 7 7 7 

% Contorizare     
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I) Deficiente cheie ale sub-sistemului  

Tabel 2-94 - Principalele deficiente ale sub-sistemului de alimentare cu apa Turdas. 

Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

1 Aductiuni 
 Facilitatile actuale de transport nu asigura presiunea necesara in sistem, 

fiind necesara adoptarea unor masuri de redimensionare a acestora 

2 Rezervoare 
 Lipsa control automat al inmagazinarii apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane au un grad avansat de uzura 

3 
Retele de 
distributie 

 Reteaua de alimentare cu apa nu asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor  

Sub-sistemul de alimentare cu apa Rapoltu Mare 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZAA Orastie si cuprinde localitatile Rapoltu Mare, Folt si 

Bobalna, apartinand UAT Rapoltu Mare. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Rapoltu Mare deserveste un numar de 1475 locuitori, gradul de 

conectare la reteaua de distributie fiind de 75,45%. 

Alimentarea cu apa a (SA) Rapoltu Mare se realizeaza printr-un bransament la sistemul de alimentare cu 

apa Orastie. 

A) Sursa si captarea apei brute 

Alimentarea cu apa a satelor comunei Rapoltu Mare se face prin racordarea la reteaua de distributie  
existenta in satul Pricaz, care face parte din sistemul de alimentare cu apa al comunei Turdas, alimentat din 
STAP Orastie - sursa pr. Sibisel.  

B) Aductiuni apa bruta 

 nu este cazul 

C) Statia de tratare a apei 

 nu este cazul 

D) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

 nu este cazul 

E) Statii de pompare 

 nu este cazul 

F) Conducte de aductiune apa potabila 

Pentru alimentarea cu apa a localitatii Bobalna, apa este transportata cu o conducta realizata din PEHD, cu 

diametrul De 225 mm si o lungime L= 2200 m.  

Din satul Bobalna, apa este transportata catre localitatea Rapoltu Mare printr-o conducta executata din 

PEHD, cu diametrul De 200 mm, cu o lungime de 2910 m. 

G) Reteaua de distributie  

Reteaua de distributie Orastie-Pricaz, are lungimea de 1.950 m si diametrul Dn125 mm. 

Reteaua de distributie a localitatii Pricaz are o lungime totala de 6.767 m, avand urmatoarele diametre: De 

125 mm, De110 mm, De 90 mm, De75 mm si De 63 mm 

Extinderea retelei de distributie apa potabila din satul Pricaz cu o lungime Ltot=3.140 m s-a realizat prin 

racordul la conducta PEID PE100, De 125 mm, Pn 10 bar, SDR 17.  

Punctul de racord din satul Pricaz, este situat in dreptul bisericii din localitate. De la punctul de racord, 

traseul urmareste aliniamentul DJ 707L si subtraverseaza pasajul existent al Autostrazii A1. In continuare, 

conducta urmareste aliniamentul DC 1557, dupa care subtraverseaza raul Mures (pe sub digul malului 

stang, albia minora in zona bacului si digul malului drept), apoi conducta urmareste aliniamentul DC40E, 

prin satul Folt, pana la intersectia cu  DJ107A ( Geoagiu-Bobalna) si se racordeaza la conducta existenta in 

DJ107A. 
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Pentru alimentarea cu apa a localitatii Bobalna, apa este transportata cu o conducta realizata din PEHD, cu 

diametrul De 225 mm si o lungime L= 2200 m.  

Din satul Bobalna, apa este transportata catre localitatea Rapoltu Mare printr-o conducta executata din 

PEHD, cu diametrul De 200 mm, cu o lungime de 2910 m. 

Pentru satele Folt, Bobalna si Rapoltu Mare reteaua de distributie a apei are o lungime totala L= 10.997 m, 

Dn 63÷110 mm si este executata din PEHD. Pe traseul conductelor de distributie s-au amplasat 24 hidranti 

de incendiu. 

Tabel 2-95 - Retele de distributie – SAA Rapoltu Mare. 

Localitate Folt Bobalna Rapoltu Mare 

Diametru (mm) De 110 mm De 63mm De 110mm De 63 mm De 80 mm De 110 mm 

Material PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD 

Lungime (m) 1827 190 3660 411 2391 2518 

H) Bransamente si contorizare 

Situatia bransamentelor din cadrul subsistemului de alimentare cu apa Rapoltu Mare este prezentata in 

tabelul urmator: 

Tabel 2-96 - Situatia bransamentelor si contorizarii din sub-sistemul Rapoltu Mare 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total Clienți apa, din care: 
Număr 586 600 619 636 

% Contorizare     

Agenți economici 
Număr 27 25 23 23 

% Contorizare     

Persoane fizice 
Număr 547 563 584 601 

% Contorizare     

Asociații de proprietari 
Număr 0 0 0 0 

% Contorizare 0 0 0 0 

Instituții 
Număr 12 12 12 12 

% Contorizare     

I) Deficiente cheie ale sub-sistemului  

Tabel 2-97 - Principalele deficiente ale sub-sistemului de alimentare cu apa Turdas 

Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

1 Aductiuni 
 exista posibilitatea alimentarii cu apa a UAT Geoagiu din sub-sistemul de 

alimentare cu apa Orastie, aspect care impune suplimentarea capacitatii 
de transport a apei potabile in si din sub-sistemul Rapoltu Mare     

2 Rezervoare 
 ca urmare a posibilitatii de alimentare cu apa a UAT Geoagiu se impune 

constructia unei Gospodarii de apa care sa contina rezervor de 
inamagazinare, statie de clorinare si statie de pompare.  

3 
Retele de 
distributie 

 Reteaua de alimentare cu apa nu asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor din UAT Rapoltu Mare (satul Rapoltel) 

Sub-sistemul de alimentare cu apa Martinesti 

Este un sub-sistem de alimentare cu apa inclus in SZAA Orastie si cuprinde localitatile Mărtinești, Dâncu 

Mic, Turmaș, Tămășasa, Jeledinți si Dâncu Mare, apartinand UAT Martinesti. 

Sub-sistemul de alimentare cu apa (SA) Martinesti deserveste un numar de 801 locuitori, gradul de 

conectare la reteaua de distributie fiind de 79,66%. 

Alimentarea cu apa a (SA) Martinesti se realizeaza din SZAA Orastie. 

A) Sursa si captarea apei brute 
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Alimentarea cu apa a satelor comunei Martinesti se face prin racordarea la reteaua de distributie  existenta 
in satul Pricaz, care face parte din sistemul de alimentare cu apa al comunei Turdas, alimentat din STAP 
Orastie - sursa pr. Sibisel.  

B) Aductiuni apa bruta 

 nu este cazul 

C) Statia de tratare a apei 

 nu este cazul 

D) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

 Volumul total de inmagazinare este de 230 mc. 

E) Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde 3 statii de pompare, si anume: 

- statia de pompare SP1 este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele caracteristici:   
Q= 9.23 l/s; H= 70 mCA; statia de pompare este amplasata in aceeasi incinta cu rezervorul de inmagazinare 
situat in comuna Turdas. 

- statia de repompare SP2 este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele caracteristici:   
Q= 2.06 l/s; H= 60 mCA si este amplasata pe conducta existenta care porneste din punctul de ramificatie B 
spre satul Martinesti si alimenteaza satele Martinesti si Jeledinti. Statia de repompare este prevazuta cu o 
instalatie de reclorinare a apei. 

- statia de repompare SP3 este echipata cu 2 electropompe (1A+1R) avand urmatoarele caracteristici:   
Q= 4.63 l/s; H= 60 mCA si este amplasata pe conducta existenta in satul Turmas si are rolul de a asigura 
presiunea corespunzatoare a apei pentru satele Turmas, Tamasasa, Dancu Mic si Dancu Mare. Statia de 
repompare este prevazuta cu o instalatie de reclorinare a apei. 

F) Conducte de aductiune apa potabila 

Alimentarea cu apa a satelor Martinesti, Dancu Mare, Dancu Mic, Tamasasa, Jeledinti, Turmas se 

realizeaza din STAP Orastie dupa cum urmeaza:  

a. Conducta de racord la conducta ce alimenteaza rezervorul Turdas V= 500 mc: este realizata din 
conducta PEHD, Pn 10, De 125 mm, L=10 m si face legatura intre conducta ce alimenteaza 
rezervorul de inmagazinare Turdas si statia de pompare SP1. Inainte de intrarea in statia de 
pompare s-a montat un debitmetru care masoara debitele de apa distribuite in localitatile comunei 
Martinesti. Conducta de racord si statia de pompare SP1 se afla in incinta zonei de protectie 
sanitara a Rezervorului Turdas 

b. Conducta de refulare de la SP1 pana la ramificatia satului Turmas ( SP1-B): este executata din 
teava PEHD, Pn 10, De 125 mm, L=10 m si face legatura intre statia de pompare SP1 si punctul B 
in care conducta se ramifica, o ramura pleaca spre satul Turmas, iar cea de-a doua  ramura pleaca 
spre satul Martinesti. In puncul de racordare s-a prevazut un reductor de presiune pentru asigurarea 
parametrilor nominali de functionare pe tronsononul B-C (SP-3) - spre satul Turmas, respectiv pe 
tronsonul B-SP2 - spre satul Martinesti. 

c. Conducta de refulare de la SP3-C pana la ramificatia din satul Tamasasa (D): este realizata din teva 
PEHD, De= 110 mm, L=1872 m (1497m - Pn 10 bar si 375 m - Pn 6 bar) si face legatura intre 
conducta exixtenta in satul Turmas (C- unde se va amplasa statia de pompare SP3) si punctul de 
ramificatie al conductei din satul Tamasasa (D). 

d. Conducta de refulare de la ramificatia din satul Tamasasa (punctul D) pana la conducta existenta in 
satul Tamasasa (punctul E): este realizata din teava PEHD, Pn 6, De 110 mm, L=78 m si face 
legatura intre punctul de ramificatie din satul Tamasasa (punctul D) si conducta existenta in satul 
Tamasasa (punctul E). 

e. Conducta de refulare de la ramificatia din satul Tamasasa (punctul D) pana la ramificatia dintre 
satele Dancu Mic si Dancu Mare (punctul F): este realizata din teva PEHD, De 110 mm, L= 2.512 m 
si face legatura intre punctul de ramificatie din satul Tamasasa (punctul D) pana la ramificatia dintre 
satele Dancu Mic si Dancu Mare (punctul F). 

f. Conducta de refulare de la ramificatia dintre satele Dancu Mic si Dancu Mare (punctul F) si conducta 
existenta in satul Dancu Mic (punctul F’): este realizata din teva PEHD, De 110 mm, L=745 m si face 
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legatura intre ramificatia dintre satele Dancu Mic si Dancu Mare (punctul F) si conducta existenta in 
satul Dancu Mic (punctul F’). 

g. Conducta de refulare de la ramificatia dintre satele Dancu Mic si Dancu Mare (punctul F) si conducta 
existenta in satul Dancu Mare (punctul G): este realizata din teva PEHD, De 110 mm, L=745 m si 
face legatura intre ramificatia dintre satele Dancu Mic si Dancu Mare (punctul F) si conducta 
existenta in satul Dancu Mare (punctul G). 

Pe traseu s-au prevazut camine de golire in punctele joase si ventile de aerisire in punctele inalte. De 

asemenea, ca masura asiguratorie, s-a prevede un hidrant subteran H4 avand diametrul Dn 80 mm. 

Lungimea totala a conductelor de apa este urmatoarea: 

Tronsonul Lungime 
(m) 

Diametru 
(mm) 

A-B 3624 125 

C-D 1872 110 

D-E 78 110 

D-F 2512 110 

F-F’ 745 110 

F-G 3858 110 

SP2-conducta existenta 30 110 

TOTAL 12709  

G) Reteaua de distributie  

Reteaua de distributie a apei are o lungime totala L= 14.899 m, Dn 50-110 mm si este executata din PEHD.  

Localitate Martinesti Dancu Mare Dancu Mic Tamasasa Turmas Jeledinti 

Diametru (mm) De 90 mm De 32 -110 mm De 90 mm De 90 mm De 63-90 mm 
De 50-

110 mm 

Material PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD PEHD 

Lungime (m) 1983 3232 1034 1343 1003 6304 

 

H) Bransamente si contorizare 

Situatia bransamentelor din cadrul subsistemului de alimentare cu apa Martinesti este prezentata in tabelul 

urmator: 

Tabel 2-98 - Situatia bransamentelor si contorizarii din sub-sistemul Martinesti.  

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total Clienți apa, din care: 
Număr 0 0 318 345 

% Contorizare 0 0   

Agenți economici 
Număr 0 0 1 1 

% Contorizare 0 0 0 0 

Persoane fizice 
Număr 0 0 311 338 

% Contorizare 0 0 0 0 

Asociații de proprietari 
Număr 0 0 0 0 

% Contorizare 0 0 0 0 

Instituții 
Număr 0 0 6 6 

% Contorizare 0 0 0 0 

I) Deficiente cheie ale sub-sistemului  

Tabel 2-99 - Principalele deficiente ale sub-sistemului de alimentare cu apa Martinesti 

Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

1 Aductiuni  Lipsa facilitatilor de transport pentru toate satele din cadrul UAT 
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Nr. 
crt. 

Componenta Deficiente principale 

Martinesti (pe conductele actuale sunt prevazute bransamente, ceea ce 
duce la neasigurarea parametrilor optimi de debit si presiune 

2 Rezervoare 

 Capacitatea actuala de inmagazinare nu permite asigurarea rezervei 
intangibile de incendiu; de asemenea, valorile clorului rezidual din 
reteaua de distributie nu respecta limitele impuse de legislatia in vigoare; 
din acest motiv se impune realizarea unei gospodarii de apa care sa fie 
prevazuta cu doua rezervoare de inmagazinare si o statie de clorinare.  

3 
Retele de 
distributie 

 Reteaua de alimentare cu apa nu asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor din UAT Martinesti 

Concluzii privind SZAA Orastie 

Tabelul de mai jos prezinta o descriere succintă a componentelor şi principalelor deficienţe ale sistemului 

zonal de alimentare cu apă Orastie:  

Tabel 2-100 - Principalele deficiente ale SZAA Orastie 

Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

1 Sursa de apă 

Sursă de suprafaţă – captare din 
pr. Sibisel, amplasata la cca. 300 m 
amonte de confluenta pr. Rausor 
cu pr. Sibisel; Qinst max = 220 l/s; 

Sursă de suprafaţă secundara – 
captare din pr.Rausor, amplasata 
la cca. 330 m amonte de confluent 
cu pr. Sibisel;Q inst = 80 l/s; 

 grad mare de colmatare in amonte de 
sectiune de captare 

 echipamentele mecanice sunt corodate, 
iar actionarile mecanice nu functioneaza 

 structurile de beton prezinta degradari, 
iar armaturile sunt expuse coroziunii. 

 nu exista un sistem de monitorizare a 
debitelor de apa in aval de deznisipator. 

2 
Magistrala de 
aducţiune a 
apei brute 

Oţel – 6 km; Dn = 400 – 500 mm; 

Azbociment – 9 km ; Dn = 400 mm; 

Beriu – L= 100 m; Dn 300 mm; 

Aductiune apa bruta Sibisel – STAP 
Orastie Dn=400 mm, L= 14980 m 

Aductiune apa bruta Valea Rea – 
Rezervor Costesti Dn=160mm  
L= 4453 m 

Aductiune apa bruta Boiu  
Dn160 mm; L=  2500 m 

 

 Datorita gradului de uzura avansat, a 
inregistrarii unui numar mare de avarii si 
a neasigurarii parametrilor optimi de 
debit si presiune, tronsoanele de 
aductiune executate din otel Dn 400-500 
mm necesita lucrari urgente de 
reabilitare 

3 
Staţia de 
tratare a apei 
potabile 

- STAP Orastie: pre-oxidare, 
floculare, filtre rapide de nisip, 
facilităţi de dezinfecţie cu clor 
gazos; Q max = 200 l/s;  

STAP Sibisel: filtrare, dezinfectie 
finala; Qzi maz= 5 l/s 

St. clorinare – hipoclorit de sodiu - 
pe conducta de apă care 
alimentează satele Beriu, Sereca si 
Orastioara de Jos, înainte de 
ramificaţia spre Beriu 

STAP Orastie: 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu 
apa bruta nu sunt asigurate din punct de 
vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al 
dozarii reactivilor 

 galeria de conducte din otel care este 
situata sub filtrele rapide de nisip nu a 
fost reabilitata, avand o vechime de 
peste 50 de ani, si prezinta un grad 
ridicat de corodare si uzura; 

 instalatiile de distributie si transport apa, 
instalatiile de ventilare si conductele de 
transport aer in galeriile de sub filtre sunt 
degradate fizic si moral iar capacitatea 
hidraulica a acestora este insuficienta; 

 decantoarele suspensionale prezinta 
deficiente de structura, iar podurile si 
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

agitatoarele sunt degradate; 

 Nu exista treapta de corectie duritate, 
apa bruta inregistrand valori intre 1,8 si 
3,0 grade germane, sub limita minima 
impusa de NTPA 013 (minim 5 grade 
germane). 

 lipsa posibilitatii de conducere automata 
a procesului de tratare a apei; 

 echipamentele statiei de clorinare sunt 
depasite moral si fizic datorita vechimii 
mari; 

 nu este asigurat un control riguros al 
calitatii apei brute; 

 Panouri de comanda si control local a 
filtrelor de nisip, intr-o stare avansata de 
degradare; 

 nu este asigurat un control al ciclurilor 
de spalare in contracurent a filtrelor de 
nisip; 

 nu este asigurata monitorizarea dozarii 
clorului in apa; 

 lipsa instalatiilor de ventilatie si de 
neutralizare a scaparilor accidentale de 
clor 

 Statia de tratare nu dispune de o linie de 
tratare a apei rezultate in urma spalarii 
filtrelor 

 dotarile de laborator sunt inadecvate. 

STAP Sibisel: 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu 
apa bruta nu sunt asigurate din punct de 
vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al 
dozarii reactivilor 

 rezervorul de apa potabila din incinta 
necesita lucrari de reabilitare structurala; 

 instalatiile de distributie si transport apa, 
instalatiile de ventilare si conductele de 
transport aer in galeriile de sub filtre sunt 
degradate fizic si moral, iar capacitatea 
hidraulica a acestora este insuficienta; 

 nu exista treapta de decantare ceea ce 
conduce la frecvente colmatari ale 
filtrelor grosiere; 

 lipsa posibilitatii de conducere automata 
a procesului de tratare a apei; 

 nu este asigurata monitorizarea calitatii 
apei brute; 

 Panouri de comanda si control local a 
filtrelor de nisip, intr-o stare avansata de 
degradare.; 

 Dotari de laborator inadecvate  
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

4 

Magistrala de 
aducţiune a 
apei tratate 
catre UAT 
Orastie, UAT 
Turdas, UAT 
Martinesti, 
UAT Rapoltu 
Mare, UAT 
Beriu 

4 conducte de aductiune; Dn 200 
mm- Dn 400 mm  

STAP Orastie – rez. Turdas, L= 
4.700; Dn = 110 mm; 

 Sibisel – satele com Beriu si 
Orastioara de Sus; L= 15.522 m; 
Dn 110-400 mm; 

UAT Turdas: L= 4976  m; Dn= 110 
mm; 

UAT Rapoltu Mare: L= 10.071  m; 
Dn= 63 ÷225 mm; 

UAT Martinesti: L= 12.705  m; Dn= 
110 ÷125 mm (functionare sub 
presiune); 

 Au fost identificate urmatoarele 
deficiente pentru conductele de 
aductiune/transport apa potabila; 

o inregistrarea unui numar 
semnificativ de avarii in 
cursul unui an; 

o pierderi foarte mari de apa 
cauzate de neetanseitati si 
coroziuni. 

 Facilitatile actuale de transport nu 
asigura valorile nominale de ale 
parametrilor de debit si presiune;  

 exista posibilitatea alimentarii cu apa a 
UAT Geoagiu din sub-sistemul de 
alimentare cu apa Orastie, aspect care 
impune suplimentarea capacitatii de 
transport al apei potabile in si din sub-
sistemul Rapoltu Mare     

5 
Rezervoare de 
apă 

STAP Orastie: 2 x 2,500 m3 ; beton 
armat; 

Rezervoare - Chimica 2x500 mc; 
beton armat  

STAP Sibisel: 1 x 200 mc; beton 
armat; 

Rez. Turdas V= 500 mc; beton 
armat; 

UAT Martinesti - volumul total de 
inmagazinare este de 230 mc 

 Lipsa control automat al inmagazinarii 
apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane 
prezinta un grad avansat de uzura  

 ca urmare a posibilitatii de alimentare cu 
apa a UAT Geoagiu se impune 
constructia unei Gospodarii de apa care 
sa cuprinda doua rezervoare de 
inamagazinare, o statie de pompare si o 
statie de clorinare. 

 Capacitatea actuala de inmagazinare nu 
permite asigurarea rezervei intangibile 
de incendiu; de asemenea, valorile 
clorului rezidual din reteaua de 
distributie nu respecta limitele impuse de 
legislatia in vigoare; din acest motiv se 
impune realizarea unei gospodarii de 
apa care sa fie prevazuta cu facilitati de 
inmagazinare si de tratare adecvata a 
apei. 

6 
Staţii de 
pompare a 
apei potabile 

-Nota: Reteaua de distributie a 
orasului Orastie este alimentata in 
regim gravitational. 

STAP Spini (UAT Turdas) 

UAT Martinesti: 3 SPAP Q= 2,06 – 
9,23 l/s; H= 60 – 70 mCA; 

 Gradul de uzura avansat al 
echipamentelor 

 Obiectele, echipamentele si instalatiile 
statiei de pompare au o durata de viata 
depasita, iar pompele sunt ineficiente din 
punct de vedere al consumului de 
energie electrica; 

 Cladirea statiei de pompare se afla in 
stare de degradare, fiind vizibile zone cu 
infiltratii si zone in care armatura este 
corodata 

7 
Reţeaua de 
distribuţie a 
apei 

Ltot= 88.361 km; Dn = 63 – 300 
mm; Orastie; 

L= 1,5 km - zona de locuit a 
localitatii Castau (UAT Beriu)  

UAT Beriu:  L= 24.056 m, PEHD 

UAT Orastioara de sus : L 18.562 

Orastie 

 Reteaua de distributie nu asigura un 
grad de conectare de 100% a  
locuitorilor (ex. in zonele de dezvoltare 
prevazute in PUG Orastie) 

 nu exista posibilitate de sectorizare a 
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

PEHD 

UAT Turdas:  L= 12.397 m, PEHD, 
Dn 75÷110 mm; 

Reteaua de distributie Orastie-
Pricaz: L= 1950 m, PEHD, Dn 125 
mm; 

UAT. Rapoltu Mare: L= 13.205 m, 
PEHD, Dn 75÷200 mm; 

UAT Martinesti: L= 16.817 m, 
PEHD, Dn 50÷110 mm; 

 

sistemului de distributie apa potabila 

 pe aprox. 24 km din reteaua de 
distributie se inregistreaza avarii 
frecvente care genereaza pierderi 
importante de apa si care au cauzat 
intreruperi in alimentarea cu apa a 
populatiei din aria de deservire;   

 exista bransamente neconforme  
aferente blocurilor, cu grad mare de 
uzura ale dispozitivelor de masurare 

Beriu 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor din UAT Beriu (Cucuis, 
Magureni si Poienile Beriului) 

Turdas 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor din UAT Turdas 

Rapoltu Mare 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor din UAT Rapoltu Mare 
(ex. satul Rapoltel) 

Martinesti 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 100% 
a locuitorilor din UAT Martinesti 

2.10.1.2  SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILE ORASTIOARA DE SUS (SZAA 
ORASTIOARA DE SUS) 

Acest sistem zonal de alimentare cu apa deserveste localitatile Orastioara de Sus, Bucium, Ludestii de Jos 

si Costesti, apartinand UAT Orastioara de Sus. 

Din totalul populatiei deservite din zona de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, de aproximativ 

28.858 locuitori, sistemul zonal de alimentare cu apa Orastioara de Sus deserveste aproximativ 1327 

locuitori (4,07%). 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastioara de Sus, cuprinde: 

- Sursa si captarea apei brute din pr. Valea Rea;  

- Conducte de transport apa bruta Dn 110 mm, PEHD, L= 4352 m; 

- Statia de tratare a apei Costesti si statia de clorinare Orastioara de Sus; 

- 2 rezervoare de imagazinare apa potabila: V1 = 200 mc in localitatea Costesti si V2 = 150 mc in 
localitatea Orastioara de Sus; 

- Conducte de transport apa potabila Dn 110 mm, PEHD, L = 3000 m; 

- retele de distributie apa potabile in Costesti si Orastioara de Sus. 

In figura urmatoare este prezentata schema generala a Sistemului Orastioara de Sus: 
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C3 Dn110mm
STAP

Q=8,3 l/s

COSTESTI
R5

200 mc

Dn110mm

RD

UAT ORASTIOARA DE

SUS

SAT COSTESTI

SAT LUDESTII DE JOS

D
n

1
1

0
m

m

R6

150 mc

SC
NaOCl

RD

UAT ORASTIOARA DE SUS

SAT BUCIUM

SAT ORASTIOARA DE SUS

 

Figura 2-24 - Schema generala a Sistemului de alimentare cu apa Orastioara de Sus. 

A) Sursa si captarea apei brute 

Sursa de apa bruta pentru acest sistem zonal provine din surse de suprafata: pr. Valea Rea. 

Tabel 2-101 - Volume de apa autorizate SAA Orastioara de Sus. 

Sursa de apa 
Debit (mc/zi) 

Maxim* Mediu Minim 

Pr. Valea Rea 
717,0 mc/zi 

8,3 l/s 

147,0 mc/zi 

1,7 l/s 

55,0 mc/zi 

0,6 l/s 

Volum total (mii mc/an) 53,655 

Sursa: Autorizatia de gospodadrire a apelor nr. 388 din 12.11.2018 privind obiectivul: “Alimentare cu apa a 
localitatilor Orastioara de Sus, Bucium, Ludestii de Jos, Costesti, apartinand comunei Orastioara de Sus, 
jud. Hunedoara” 

Captarea din sursa pr. Valea Rea 

Captarea apei din pr. Valea Rea este amplasata la cca. 4.320 m amonte de localitatea Costesti (UAT 

Orastioara de Sus). Debitul mediu zilnic cu asigurarea de 90 % pe pr. Valea Rea este de 15 l/s (debit 

furnizat de Directia Aplor Mures – Tg. Mures prin adresa nr. 1495/DC/05.03.2007). 

Coordonatele STEREO 70 ale captarii sunt prezentate in tabelul urmator:  

Nr. pct. 
COORDONATE STEREO 70 

X Y 

1 (amonte) 463729 359227 

2 (aval) 463706 359206 

Captarea de mal este alcatuita din: 

 Priza de mal cu deversor amplasat oblic pe cursul de apa, avand inaltimea de 1,5 m si prevazut cu 
stavila pana si rizberma realizata din gabioane; 

 Camera de captare amplasata pe malul stang al pr. Valea Rea, realizata din beton si  prevazuta cu 
gratar metalic, avand dimensiunile L x l x H= 0,8 x 0,8 x 2,25 m; 

 Deznisipator, bazin betonat bicompartimentat  – realizat din beton armat cu dimensiunile  L x I x H = 
5.4 x1.2 x 2.6 m; 

 Camera de preluare apa camine de vane si conducta de aductiune. 
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Figura 2-25 - Captarea de mal pr. Valea Rea. 

In jurul instalatiilor de captare este instituita zona de protectie sanitara cu regim sever pe o suprafata S= 750 

mp. Imprejmuirea este realizata din panouri din otel beton de doi metri inaltime – stalpi metalici si plasa de 

sarma zincata si este prevazuta cu o poarta de acces. 

Calitatea apei brute 

Calitatea apei brute a paraului Valea Rea este prezentata in Anexa 7.    

B) Aductiuni apa bruta  

Din camera de captare apa este dirijata gravitational prin conducta PEHD, Dn 110 mm, L= 4.352 m in incinta 

gospodariei de apa (statie de tratare si rezervor), amplasata in localitatea Costesti. Pe conducta de 

aductiune sunt prevazute patru vane de linie Dn 100, PN 16 montate in camine prevazute cu capace din 

fonta. 

Traseul conductei de aductiune urmeaza drumul forestier, pana la intersectia cu DJ 705A si apoi drumul 

judetean Dj 705A, pana la Costesti. 

C) Statia de tratare a apei  

Statia de tratare Costesti este dimensionata pentru un debit Q = 30 mc/h (8,3 l/s) si este amplasata in incinta 

GA Costesti. 

Statia de tratare Costesti este alcatuita din: 

 Instalatie de dozare automata a reactivilor de coagulare si floculare; 

 Filtru centrifugal tip NW 500; 

 Filtru sub presiune cu pat de nisip curatos (filtru multimedia) tip EDW FQ 600-2; 

 Filtru sub presiune cu pat de carbune active tip EDW FC 600 -2; 

 Sistem automat de clorinare: dezinfectia apei se realizeaza cu hipoclorit de sodiu in conducta de 
intrare a apei in rezrvorul de inmagazinare. 

Instalatia de filtrare este spalata periodic (1 data la 72 h), iar debitul apei de spalare este Q= 0,6 mc/ciclu 

spalare. Apa de spalare este evacuate in pr. necadastrat aflat in vecinatatea STAP Costesti. 

Transportul apei potabile de la rezervorul de inmagazinare V1 din localitatea Costesti amplasat in incinta 

gospodariei de apa G1 pana la gospodaria de apa G2 (constituita din statie de clorinare si rezervor de 

inmagazinare V2, cu capacitate de 150 mc), amplasata in localitatea Orastioara de Sus, se realizeaza prin 

conducta PEHD, Dn 110 mm, L  = 3000 m. 

Perimetrul de protectie sanitara al gospodariei de apa G1 este imprejmuit cu gard de sarma, suprafata 

imprejmuita fiind de 2380 mp. 

Calitatea apei tratate 
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Valorile Indicatorilor de calitate ai apei potabile sunt prezentate in Anexa 8. 

D) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

Localitatile Costesti si Ludestii de Jos 

Apa filtrata si dezinfectata este inmagazinata in rezervorul avand o capacitate de 200 mc, realizat din beton 

armat si care este amplasat suprateran in incinta GA Costesti. Din acest rezervor se asigura necesarul de 

apa potabila pentru satele Costesti si Ludestii de Jos, precum si rezerva de incendiu si de avarie pentru 

acestea.  

Localitatile Orastioara de Sus si Bucium 

Pentru alimentarea cu apa a localitatilor Orastioara de Sus si Bucium a fost prevazut un rezervor de 

inmagazinare realizat din beton armat, de tip suprateran si care are o capacitate V= 150 mc.  

Statia automata de clorinare: este amplasata in Orastioara de Sus, in camera vanelor din gospodaria de 

apa G2. Dezinfectia apei se se realizeaza cu hipoclorit de sodiu, prin intermediul unei unei instalatii de 

dozare automata. 

In zona rezervorului si a statiei de clorinare s-a realizat zona de protectie sanitara conform HG 930/11 

august 2005, la o distanta de 20 m de la limita exterioara a cladirilor; imprejmuirea este realizata din panouri 

din otel beton de doi metri inaltime – stalpi metalici si plasa de sarma zincata si este prevazuta poarta de 

acces pentru autovehicule si pietonala, suprafata imprejmuita fiind - 1960 mp. 

E) Reteaua de distributie 

Localitatile Costesti si Ludestii de Jos 

Reteaua de distributie -  este alimentata gravitational si are o lungime totala de 12.281 m, din care: 

 Localitatea Costesti - reteaua de distributie are o lungime L= 6.304 m; 

 Localitatea Ludestii de Jos - reteaua de distributie are o lungime L= 5.977 m. 

Localitatile Orastioara de Sus si Bucium 

Apa potabila este transportata de la GA Costesti la GA Oratioara de Ssus prin intermediul unei condiucte de 
transport din PEHD, Dn 110 mm si L= 3000 m. Din GA Orastioara de Sus apa potabile este distribuita 
gravitational consumatorilor prin reteua de distributie avand o lungime totala de 9.369 m si diametre 
cuprinse intre 140 mm si 63 mm, Pn 6 bar, PE  100, SDR 17.5, din care: 

 in localitatea Orastioara de Sus - reteaua de distributie are o lungime L= 5.522 m; 

 in localitatea Bucium - reteaua de distributie are o lungime L= 3.847 m. 

Traversarile de cursuri de apa sunt de tip supratraversari si sunt realizate din teava de otel preizolata. 

Supratraversarile sunt ancorate de podete si sunt prevazute cu ventile automate de aerisire. 

F) Bransamente si contorizare 

Situatia bransamentelor din cadrul sistemului de alimentare cu apa Orastioara de Sus este prezentata in 

tabelul urmator: 

Tabel 2-102 - Situatia bransamentelor si contorizarii din sistemul Orastioara de Sus. 

Clienți servicii apa 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total Clienți apa, din care: 
Număr 553 573 584 590 

% Contorizare     

Agenți economici 
Număr 28 30 31 32 

% Contorizare     

Persoane fizice 
Număr 518 536 545 550 

% Contorizare     

Asociații de proprietari 
Număr 0 0 0 0 

% Contorizare 0 0 0 0 

Instituții 
Număr 7 7 8 8 

% Contorizare     
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Concluzii privind Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastioara de Sus 

Tabelul de mai jos prezinta o descriere succintă a componentelor şi principalelor deficienţe ale sistemului 

zonal de alimentare cu apă Orastioara de Sus:  

Tabel 2-103 - Principalele deficiente ale SZAA Orastioara de Sus. 

Nr. 
crt. 

Componente Descriere succintă Principalele deficienţe 

1 Sursa de apă 

Sursă de suprafaţă – captare din 
pr. Valea Rea, amplasata la cca. 
4.320 m amonte de localitatea 
Costesti (UAT Orastioara de Sus); 
Qinst max = 8,3 l/s; 

 Grad mare de colmatare amonte de 
captare  

 Echipamentele mecanice sunt 
corodate, iar actionarile mecanice ale 
acestora nu functioneaza. 

 Degradarea acoperirilor structurilor din 
beton si expunerea armaturilor. 

 Lipsa unui sistem de monitorizare 
calitate apa aval de deznisipator; 

 In decursul timpului, in exploatare s-au 
constatat probleme in ceea ce priveste 
functionarea captarii in perioade de 
viituri (perioadele primavara-toamna), 
cand turbiditatea pe pr/raul Valea Rea 
creste considerabil. iar lipsa 
automatizarii echipamentelor de 
retinere a plutitorilor produce perturbari 
ale fluxului captare-tratare;  

 In perioadelele de seceta, datorita 
scaderii semnificative a debitului 
salubru (sub valorile debitul necesar a 
fi preluat prin aductiune), captarea fiind 
oprita;  

 Lipsa imprejmuire zona de protectie 
sanitara 

2 
Magistrala de 
aducţiune a 
apei brute 

PEHD – 4,352 km; Dn = 110 mm; 

 
 nu prezinta defectiuni 

3 
Staţia de 
tratare a apei 
potabile 

- STAP Costesti: filtrare,  facilităţi 
de dezinfecţie cu hipoclorit de 
sodiu; Q max = 8,3 l/s;  

- St. Clorinare Orastioara de Sus 
– dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 

 lipsa unei trepte de decantare care sa 
poata prelua apele cu turbiditate > 25 
NTU 

 lipsa dotarilor de conducere 
automatizata a procesului de tratare si 
de transmitere a informatiilor la un 
Dispecerat SCADA Central 

4 
Magistrala de 
aducţiune a 
apei tratate 

GA Costesti – GA Orastioara de 
Sus, L= 3.000; Dn = 110 mm; 

 

 nu prezinta defectiuni 

 localitatea Ocolisul Mic nu este 
conectata la alimentarea cu apa fiind 
necesara realizarea unei conducte de 
transport  

5 
Rezervoare de 
apă 

1 x 150 m3 ; beton armat; 

 

 Lipsa control automat al inmagazinarii 
apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de 
vane prezinta un grad avansat de 
uzura  

6 
Staţii de 
pompare a 
apei potabile 

 

 pentru alimentare cu apa a satului 
Ocolisul Mic este necesara amplasarea 
unei  statii de pompare pe conducta de 
transport 
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Nr. 
crt. 

Componente Descriere succintă Principalele deficienţe 

7 
Reţeaua de 
distribuţie a 
apei 

Ltot= 18.562 km; Dn = 63 – 140 
mm; PEHD 

 

 Gradul de acoperire al serviciilor de 
alimentare cu apa este insuficient, 
existand localitati care nu sunt 
conectate la servicille de alimentare cu 
apa (de ex. Ocolisul Mic); 

 Lipsa camine de vane si de masurare 
a parametrilor pe traseu 

2.10. 1. 3 Sistemul local de alimentare cu apa patabila Boiu (Rapoltu Mare)  

Initial SL Boiu a fost conceput sa asigure alimentarea cu apa a UAT Rapoltu Mare dar, ca urmare a 

schimbarilor climatice, debitele prelevate din sursa de apa s-au diminuat considerabil, iar in prezent asigura 

doar necesarul de apa pentru satul Boiu, UAT Rapoltu Mare.  

In figura urmatoare este prezentata schema generala a Sistemului Boiu: 

C4
STAP

Q=2 l/s

BOIU R7

RD

300 mc

Dn250mm

UAT RAPORTUL MARE

SAT BOIU

C4 - Captare Boiu, debitul zilnic mediu Q=1,92 l/s
STAP- Statie tratare apa potabila
R- Rezervor

 

Figura 2-26 - Schema generala a Sistemului de alimentare cu apa Boiu. 

A) Sursa si captarea apei brute 

Sursa de apa bruta pentru acest sistem de alimentare cu apa provine din subteran – izvorul Boiu, care 

asigura un debit mediu de 1,9 l/s. 

Instalatii de captare 

Dren de captare cu L= 5 m prevazut cu filtru invers (realizat pe structura din beton) adiacent unei camere de 

captare tricompartimentata. Zona de protectie sanitara este asigurata printr-o incinta imprejmuita cu o 

suprafata S= 592 mp (imprejmuirea este prevazuta cu poarta de acces si este realizata din stalpi din otel 

beton de 2 m inaltime si plasa de sarma ghimpata). 

Calitatea apei brute 

Calitatea apei brute a paraului Valea Rea este prezentata in Anexa 9.   

B) Aductiuni apa bruta  

Conducta de aductiune apa bruta (care face legatura intre captare si rezervorul de compensare) este 

realizata din PEHD, Pn 6, Dn 160 mm si are o lungime L = 2.500 m.  

C) Statia de tratare a apei  

Statia de clorinare Boiu este amplasata in vecinatatea rezrvorului de inmagazinare din incinta GA Boiu. 

Dezinfectia apei se face cu clor gazos. 

Zona de protectie sanitara este asigurata printr-o incinta imprejmuita cu o suprafata S= 752 mp 

(imprejmuirea este prevazuta cu poarta de acces si este realizata din stalpi din otel beton de 2 m inaltime si 

plasa de sarma ghimpata). 
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Figura 2-26 - Gospoadaria de apa Boiu. 

Calitatea apei tratate 

Valorile indicatorilor de calitate ai apei potabile sunt prezentate in Anexa 10. 

D) Rezervoare de inmagazinare apa potabila 

Apa dezinfectata este inmagazinata in rezervorul avand o capacitate de 300 mc, realizat din beton armat si 

care este amplasat in incinta GA Boiu.  

E) Reteaua de distributie 

De la rezevorul de inmagazinare apa este transportata gravitational printr-o conducta cu lungime totala de 

3.050 m, executata din PEHD, cu diametrul Dn 250 mm. Pe aceasta conducta s-au prevazut 20 de hidranti 

de incendiu. 

Concluzii privind Sistemul Local de alimentare cu apa Boiu 

Tabelul de mai jos prezinta o descriere succintă a componentelor şi principalelor deficienţe ale sistemului 

zonal de alimentare cu apă Boiu:  

Tabel 2-104 - Deficiente ale SL Boiu. 

Nr. 
crt. 

Componente Descriere succintă Principalele deficienţe 

1 Sursa de apă 
Sursă subterana – 
captare izvorul Boiu, 
Qinst max = 1,9 l/s; 

 sursa de apa bruta este expusa continuu la 
schimbarile climatice existand riscul de a nu mai 
asigura necesarul de apa 

 nu exista facilitati de monitorizare a parametrilor 
calitativi si cantitativi ai apei brute; 

2 
Magistrala de 
aducţiune a 
apei brute 

PEHD – 2,5 km;  

Dn = 160 mm; 
 nu prezinta deficiente 

3 
Staţia de 
tratare a apei 
potabile 

- St. Clorinare Boiu – 
dezinfectie cu clor 
gazos 

 Degradarea acoperirilor structurilor din beton armat 

 Lipsa sistem de automatizare a instalatiei de 
dezinfectie si lipsa unui sistem automat de 
monitorizare a calitatii apei. 

4 
Rezervoare 
de apă 

1 x 300 m3 ; beton 
armat; 

 Lipsa control automat al inmagazinarii apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de vane prezinta un 
grad avansat de uzura  

5 
Reţeaua de 
distribuţie a 
apei 

Ltot= 3,05 km;  

Dn = 250 mm; PEHD 

 Neasigurarea cerintelor din Directiva 98/83 CE privind 
asigurarea accesului la apa pentru 100% din 
populatia comunei 

 Lipsa camine de vane si de masurare a parametrilor 
pe traseu 
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2.10.2. Aglomerari/clustere in sectorul de apa uzata – situatia existenta 

In ceea ce priveste colectarea si tratarea apei uzate la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA 

GOSCOM SA au fost identificate urmatoarele aglomerari:   

Denumire 

 Cluster 

Denumire 
aglomerare 

Populatie 
echivalenta (l.e.) 

- 2027 

Componenta 
aglomerare 

UAT 

Orastie  

Orastie 17051 Orastie Orastie 

Beriu 647 Beriu 

Beriu 

Castau 1,038 Castau 

Cucuis 150 Cucuis 

Orastioara de 
Jos 

331 Orastioara de Jos 

Poieni 55 Poieni 

Sereca 201 Sereca 

Sibisel 623 Sibisel 

Rapoltu Mare 894 Rapoltu Mare 

Rapoltu Mare 

Bobalna 472 Bobalna 

Folt 153 Folt 

Rapoltel 235 Rapoltel 

Boiu 151 Boiu 

Bucium 316 Bucium 

Orastioara de 
Sus 

Orastioara de 
Sus 

456 
Orastioara de 

Sus 

Costesti 437 Costesti 

Gradistea de 
Munte 

154 
Gradistea de 

Munte 

Ludestii de Jos 256 Ludestii de Jos 

Ocolisu Mic 352 Ocolisu Mic 

Turdas 460 Turdas 

Turdas 
Pricaz 1047 Pricaz 

Spini 196 Spini 

Rapas 48 Rapas 

Aglomerari care nu 
fac parte din 
Clusterul Orastie 

Martinesti 165 Martinesti 

Martinesti 

Dancu Mare 244 Dancu Mare 

Dancu Mic 109 Dancu Mic 

Jeledinti 202 Jeledinti 

Tamasasa 107 Tamasasa 

Turmas 68 Turmas 

Magura 34 Magura 

Costesti Deal 35 Costesti Deal Orastioara de 
Sus Ludestii de Sus 15 Ludestii de Sus 

In figura urmatoare este cuprinsa reprezentarea grafica a aglomerarilor din sectorul de apa uzata: 
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Figura 2-27 - Schema generala a aglomerarilor din aria de operare. 

Gradul de conectare la sistemele de canalizare din aria de operare este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 2-105 - Populatia conectata la sistemele de canalizare in aria de operare. 

 Nr. loc. 
Grad de 

conectare 
(%) 

Populatia totala inregistrata la nivelul ariei de operare 25.310 
 

Populatia totala conectata la sistemele de canalizare 17.743 70.10 

2.10.2.1 Infrastructura de apa uzata din aglomerarea ORASTIE 

Reteaua de canalizare din aglomerarea Orastie insumeaza 86,85 km din care 47,45  km sunt colectoare 

construite in sistem uintar, iar 39,4 km sunt retele de canalizare pluviale.  

Sistemul de canalizare din aglomerarea Orastie cuprinde: 

- retele de canalizare menajere stradale – tuburi din beton cu diamterul de 200-300 mm; 

- colectoare secundare - tuburi din beton cu diametrul de 300-500 mm; 

- colector general de tip menajer – tuburi ovoidale din beton 750x500 mm, avand rolul de a transporta 
apele de canalizare catre statia de epurare; 

- colectoare principale pentru transportul apelor pluviale - tuburi din beton cu diametrul de 600-800 
mm cu descarcare in raul Orastie, paraul Sibisel si Canalul Morii; 

- statii de pompare ape uzate; 

- statii de pompare ape pluviale; 

- statia de epurare Orastie. 

A) Retelele de canalizare 

Din totalul retelelor de canalizare de 86,85 km, 47,45 km functioneaza in sistem mixt, iar 39,4 km sunt retele 

de canalizare pluviale, situatia detaliata fiind prezentata in Anexa 12. 

B) Statii de pompare apa uzata 
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Sistemul de canalizare al municipiului Orastie are in componenta 9 statii de pompare ape uzate, situatia 

detaliata fiind prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 2-106 - Statii de pompare ape de canalizare. 

Locatie Tip 
Quzat 
[l/s] 

Nr. 
electropompe 

(tip) 

P 
(kW) 

Vechime 

(ani) 
Stare, probleme 

Str.Luncii (zona 
Gradinita) 

Grup 
pompare 

3.38 

3.08 

2 (1+1R) tip-
Wilo 

1.5 

1.5 
6 satisfacatoare 

Statie pompe (zona 
Tirgului) 

Grup 
pompare 

2.83 

2.47 

2 (1+1R) tip- 
Wilo 

1.5 

1.5 
6 satisfacatoare 

Zona Garii  
Grup 

pompare 

6.11 

4.75 

2 (1+1R) tip- 
Wilo 

2.2 

2.2 
6 satisfacatoare 

Statie pompare 9 Mai 
Grup 

pompare 
 1 

12 

 
12 satisfacatoare 

Statie pompare Besser 
Grup 

pompare 
 

2 (1+1R) tip-
Dreno.selector 

2.3 

1.5 
2 buna 

Statie pompare Phillips 
Grup 

pompare 
 

2 (1+1R) tip-
Dreno.selector 

2.3 

1.5 
2 Buna 

SPA4 (zona First Class 
Luncii) 

Grup 
pompare 

 
2 (1+1R) tip-

Dreno.selector 

2.3 

1.5 
1 Buna 

Statie pompare apa 
pluviala str. Motilor 

  n/a   
-functioneaza pe 

plutitor 

Statie pompare (str. 
Stelian Ivascu) 

Grup 
pompare 

 
2 (1+1R) tip-

Wilo 
   

C) Racorduri 

Reteaua de canalizare a municipiului Orastie deserveste un numar de 20.741 locuitori, reprezentand 95,11 

% din totalul acestora, situatia detaliata fiind prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 2-107 - Populatie racordata la reteaua de canalizare. 

Clienți servicii canalizare 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți canalizare, din care: Număr 7074 8107 8251 8296 

Agenți economici Număr 283 288 278 275 

Persoane fizice Număr 6750 7781 7937 7982 

Asociații de proprietari Număr 23 19 16 15 

Instituții Număr 18 19 20 24 

(Sursa: SC ACTIVITATEA GOSCOM SA) 

D) Volume de apa uzata menajera  

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru toate 
categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

Tabel 2-108 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Orastie. 

Volum apa uzata U.M. 2021 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape reziduale) m3/an 1.057.464 

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie (facturata) m3/an 570.405 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii comerciali si institutiile publice m3/an 304.466 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare m3/an 182.593 

(Sursa: SC ACTIVITATEA GOSCOM SA) 
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E) Epurarea apei uzate 

SEAU Orastie este amplasata pe malul stang al raului Sibisel, intr-o incinta cu o suprafata S = 10.400 mp. 

Cota terenului pe care este amplasata statia de epurare este de +205,5 mdM – 207,3 mDM. Accesul la 

SEAU Orastie se face din drumul de exploatare existent in zona. 

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului SEAU Orastie: 

Nr. crt. X Y 

1 360640 486100 

2 360660 486120 

3 360680 486140 

4 360700 486160 

5 360720 486180 

6 360740 486200 

Debitele caracteristice de proiectare a SEAU Orastie sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabel 2-109 - Debite de proiectare SEAU Orastie. 

Debit de apa uzata [l/s] [m3/h] [m3/zi] 

Debit zilnic maxim Qzimax 46,02 165,5 3972,0 

Debit zilnic mediu Qzimed 37,58 135,2 3245,0 

Debit orar maxim Qormax  59,9 214,8  

E.1) Linia apei:  

E.1.1. Treapta mecanica   

Treapta mecanica este dimensionata pentru debitul Quzormax = 214,8 mc/h = 59,9 l/s si cuprinde urmatoarele 

componente: 

 Camin de admisie – distributie apa uzata: apa uzata oraseneasca este dirijata printr-o conducta Dn 
500, in regim gravitational, catre punctul de intrare in SEAU – C1 – camin de distributie amplasat in 
amonte de gratarele rare. Caminul este echipat cu stavile si lama deversoare; din caminul C1 se 
desprinde si by-passul general la SEAU;  

 Instalatie automata de sitare echipata cu gratare rare – linia gratarelor este alcatuita dintr-un gratar 
rar cu functionare automata si un gratar des cu curatire manuala; 

 Statia de pompare ape uzate influente SP1: este amplasata in aval de linia gratarelor si este 
echipata cu 3 pompe submersibile (2A+1R) pentru pomparea debitului Q= 60,0 l/s catre instalatia de 
epurare mecanica combinata; in cadrul SP 1 sunt amplasate si pompele pentru recircularea 
namolului activ si pompele pentru pomparea namolului in exces. Pe conducta de refulare este 
amplasat un debitmetru electromagnetic tip SIEMENS destinat masurarii debitelor de apa uzata 
influente; 

 Instalatia combinata de epurare mecanica: instalatia este dimensionata pentru Q= 214,8 mc/h (60 
l/s) si este compusa din: 

o instalatie de sitare fina echipata cu instalatie de spalare si compactare material sitat; 

o Desnisipator si separator de grasimi echipat cu transportator nispipului in clarorul de nisip; 

o Clasor de nisip pentru spalarea, deshidratarea si transportul nisipului intr-un container. 

 Decantor primar longitudinal bicompartimentat: consrtuctie din beton armat avand urmatoarele 
dimesiuni pentru fiecare compartiment  L x l x hutil= 26 x 3,5 x 1,7 m; cele doua compartimente snt 
prevazute cu basa de colectare namol primar; namolul primar colectat este pompat in bazinul de 
stocare si stabilizare namol; apa uzata decantata este transmisa gravitational in statia de pompare 
SP2. 

 Statia de pompare apa uzata epurata mecanic SP 2: aici sunt colectate apele uzate provenite din 
decantorul primar si apele uzate de la bazinul de stocare si stabilizare namol (supernatant); statia 
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este echipata cu 3 electropompe (2A+1R) dimensionate pentru asigurarea pomparii apei uzate 
decantate spre treapta biologica si cu 2 electropompe (1A+1R) utilizate pentru apa tehnologica 
epurata pentru hidranti PSI. 

E.1.2 Treapta biologica 

Treapta biologica (tehnologie cu namol activ, cu nitrificarea – denitrificarea compusilor de azot si 

precipitarea chimica a fosforului) este dimensionata pentru debitul Q uz or max = 3972 mc/zi = 46 l/s si 

cuprinde urmatoarele componente: 

o Compartimentul 1 – de denitrificare: apa uzata decantantata in decantorul primar este pompata in 
compartimentul 1 al bazinului de epurare biologica care are o capacitate V= 324 mc; compartimentul 
este echipat cu mixer submersibil. In acest compartiment apa uzata poate fi tratata cu solutie de 
clorura ferica pentru indepartarea fosforului. Pompele de dozare solutie de clorura ferica sunt 
amplasate in cadrul statiei de suflante. Din compartimentul 1 apa ajunge gravitational in 
compartimentul 2. 

o Compartimentul 2 – de nitrificare/denitrificare: are o capacitate de 324 mc si este echipat cu sistem 
de aerare si mixere submersibile. In acest compartiment are loc recircularea “azotatilor” din 
compartimentul 3 – aerob. Sistemul de aerare este format din panouri de aerare cu bule fine. 
Compartimentul este echipat cu senzori de oxigen si turbiditate. Din compartimentul 2 apa ajunge 
gravitational in compartimentul 3. 

o Compartimentul 3 – de nitrificare: de capacitate V= 1147 mc si este echipat cu sistem de aerare, 
sonde pentru masurarea oxigenului dizolvat si mixere submersibile; sistemul de aerare este format 
din panouri de aerare cu bule fine. Intre compartimentele 3 si 2 se asigura recircularea interna prin 
intermediul unei pompe submersibile. Din bazinul de epurare biologica, apa uzata este trimisa 
gravitational in decantorul secundar. 

o Decantorul secundar – este o constructie de forma circulara. Apa decantata este colectata in rigola 
perimetrala de unde este evacuata prin intermediul unei conducte Dn 500 mm, gravitational, in 
emisar (raul Orastie). O parte din namolul secundar este recirculat, prin pompare, in compartimentul 
1 al bazinului biologic de epurare; pomparea namolului activ recirculat se face prin intermediul a 3 
electropompe (2A+1R) dimensionate pentru asigurarea functionarii optime a sistemului de epurare. 

o Pentru monitorizarea apei uzate epurare, in amonte de caminul de evacuare s-a amenajat un canal 
Parshall prevazut cu debitmetru electromagnetic (conectat la sistemul SCADA al SEAU Orastie). 

o Prelevator automat: pe conducta de evacuare apa uzata epurata, amonte de canalul Parshall, este 
montat un prelevator automat de probe de apa. 

Calitatea apei 

a) Influent 

In anexa 13 este prezentata situatia automonitorizarii influentului SEAU Oratsie pentru perioada 2018-2020.  

Din analiza datelor primite se pot remarca depasirile sistematice ale calitatii influentului in ceea ce priveste 

indicatorul NH4 fata de valorile maxime admisibile din NTPA002. 

b) Efluent 

In anexa 14 este prezentata situatia automonitorizarii ieluentului SEAU Oratsie pentru perioada 2018-2020.  

Din analiza datelor primite se pot remarca depasirile izolate ale calitatii influentului in ceea ce priveste 

indicatorii Ntot si Ptot  fata de valorile maxime admisibile din NTPA001. 

E.2) Linia namolului 

Namolul primar, in amestec cu namolul secundar in exces, este trimis in bazinul de stocare si stabilizare 

namol care este o constructie tricompartimentata. Stabilizarea namolului se face in conditii anaerobe.  

Namolul deshidratat este depozitat provizoriu pe 6 platforme betonate si echipate cu sistem de drenare. 

Apele uzate drenate sunt directionate catre statia de pompare SP1. 
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F) Proiecte in derulare in aglomerarea Orastie 

Denumire proiect/proiecte 

Canalizare menajeră în sistem gravitațional pe străzile 
Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii, Pricazului, din  
Municipiul Orăștie 

Canalizare pe str. Titulescu, în zona blocurilor UM Orăștie, 
municipiul Orăștie, jud. Hunedoara 

Sursa/surse de finantare PNDL 2 

Valoare proiect/proiecte 
3.038.694,42 lei 

315.668,77 lei 

Stadiu implementare: Faza: receptie la terminarea lucrarilor   

Concluzii privind sistemul de canalizare din Aglomerarea Orastie 

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

Tabel 2-110 - Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Orastie. 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

86,85 km de retea de 
canalizare apa uzata din 
care: 

47,45  retea de canalizare in 
sistem unitar 

39,4 km – retea de 
canalziare apa pluviala 

 

Reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de 
colmatare şi o deteriorare a tuburilor ca urmare a 
fenomenelor de coroziune biochimică, în special. 
Acest lucru conduce la generarea mirosurilor 
neplacute datorita initierii proceselor biologice 
anaerobe in apa uzata care stagneaza in blocajele 
retelei de canalizare, ce influenteaza negativ si 
procesul din statia de epurare. Procesele biologice 
anaerobe din reteaua de canalizare duc la degajarea 
hidrogen sulfurat (H2S) ce afecteaza grav 
elementele structurale de beton din camine si 
conducte, precum si la degajarea metanului (CH4), 
existand riscul producerii de explozii datorita 
acumularii excesive. 

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

- colectorul principal de canalizare are o vechime 
mare, prezinta numeroase avarii  

Statii de pompare 9 statii de pompare ape de 
canalizare  

Echipamentele a 4 SPAU (Luncii, Targului, Garii si 9 
Mai) nu mai corespund din punct de vedere al 
viabilitatii echipamentelor si instalatiilor (grad de 
uzura avansat, eficienta scazuta si consum de 
energie ridicat), fiind necesara inlocuirea 
echipamentelor mecanice, instalatiilor hidraulice si 
electrice. De asemenea, pentru unele statii de 
pompare sunt necesare masuri de reabilitare 
structurala. 

Capacitatea actuala a  statiilor de pompare nu 
permite preluarea debitelor suplimentare de apa 
uzata rezultate ca urmare a masurilor de extindere a 
retelelor de canalizare la nivelul intregii aglomerari 

Tratare apa uzata - SEAU mecano-biologoca, 
tehnologie cu namol activ, 
cu nitrificarea – 
denitrificarea compusilor de 
azot si precipitarea chimica 
a fosforului 

- treapta de preepurare functioneaza 
necorespunzator, nefiind asigurat controlul automat 
al procesului 

- treapta de decantare primara nu functioneaza si nici 
circuitul de namol aferent 

- treapta biologica functioneaza cu deficiente (a se 
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Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

- Deshidratare namol pe 
paturi de uscare 

vedea depasirile la Ntot si Ptot) 

- dotarile de laborator in vederea automonitorizarii 
respectiv monitorizarii agentilor industriali, sunt 
precare 

- SEAU Orastie nu dispune de un bazin de retentie 
ape mari pentru atenuarea varfurilor de debit din 
retele de canalizare  

- SEAU Orastie nu dispune de un punct de 
descarcare vidanje si nici de bazin de omogenizare 
namol  

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

- nu exista posibilitatea controlului automat al 
procesului tehnologic din SEAU Orastie 

2.10.2.2 Infrastructura de apa uzata din comuna BERIU 

Infrastructura de apa uzata a coumnei Beriu include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 

• Colectoare secundare; 

• 12 Statii de pompare apa uzata; 

• Statie de epurare a apelor uzate. 

A) Reteaua de canalizare 

Reteaua de canalizare are o lungime totala de 31.079 m si este realizata din PVC, Dn 250 -315 mm. Pe 
retea sunt prevazute 765 camine de canalizare si 12 statii de pompare apa uzata. Lungimea totala a 
conductelor de refulare este L= 2197 m, conducte PEHD. 

Aglomerare 

Lungime retea de canalizare 
(m) 

Lungime 
conducte de 
refulare (m) Dn 250 mm Dn 315 mm 

Castau  4.568 1.828 135 

Beriu 2.461 3.623 803 

Orastioara de Jos 2.034 2.807 117 

Sereca 1.778 - 925 

Sibisel 5.923 - 217 

Colector Sibisel - Castau - 6.057  

Total 16.764 14.315 2197 

B) Statii de pompare apa uzata 

Infrastructura de apa uzata din comuna Beriu cuprinde un numar de 12 statii de pompare apa uzata, dupa 
cum urmeaza: 

 aglomerarea Beriu:  

- SPAU 3 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 154 – C166; 
conducta de refulare are o lungime L= 32 m, PEHD, Dn 63 mm; 

 - SPAU 4 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 214 – C215; 
conducta de refulare are o lungime L= 32 m, PEHD, Dn 63 mm; 

- SPAU 5 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 275 – C276 
pe drumul de exploatatie agricola intre localitatile Beriu si Castau; conducta de refulare are o 
lungime L= 492 m, PEHD, Dn 63 mm; 
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- SPAU 6 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 278 – C279 
pe acostamentl drumului judetean intre localitatile Beriu si Castau; conducta de refulare are o 
lungime L= 522 m, PEHD, Dn 63 mm; 

 aglomerarea Castau:  

- SPAU 7 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 348 – C347; 
conducta de refulare are o lungime L= 27 m, PEHD, Dn 63 mm; 

 - SPAU 8 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 378 – C381; 
conducta de refulare are o lungime L= 20 m, PEHD, Dn 63 mm; 

- SPAU 9 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 399 – C400; 
conducta de refulare are o lungime L= 37 m, PEHD, Dn 63 mm; 

 aglomerarea Sibisel:  

- SPAU 10 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 511 – C512; 
conducta de refulare are o lungime L= 25 m, PEHD, Dn 63 mm; 

 - SPAU 11 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 720 – C721; 
conducta de refulare are o lungime L= 25 m, PEHD, Dn 63 mm; 

- SPAU 12 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R) amplasata intre caminele C 457– C458; 
conducta de refulare are o lungime L= 32 m, PEHD, Dn 63 mm; 

 aglomerarea Orastioara de Jos:  

- SPAU 1 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R); conducta de refulare are o lungime L= 50 
m, PEHD, Dn 63 mm; 

 - SPAU 2 echipata cu doua pompe submersibile (1A+1R); conducta de refulare are o lungime L= 50 
m, PEHD, Dn 63 mm; 

Chesoanele statiilor de pompare sunt realizate din beton armat. 

C) Racorduri 

Reteaua de canalizare a comunei Beriu deserveste un numar de 2.376 locuitori, reprezentand 65,54 % din 

totalul acestora. 

Gradul de racordare la sistemul centralizat de canalizare este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 2-111 - Populatie racordata la reteaua de canalizare 

Clienți servicii canalizare 2018 2019 2020 01.07.2021 

Total clienți canalizare, din care: Număr 0 1 493 1052 

Agenți economici Număr 0 0 24 28 

Persoane fizice Număr 0 1 462 1017 

Asociații de proprietari Număr 0 0 0 0 

Instituții Număr 0 0 7 7 

(Sursa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA) 

D) Volume de apa uzata menajera  

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru toate 

categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

Tabel 2-112 - Volum de apa uzata colectata – comuna Beriu. 

Volum apa uzata U.M. 2021 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape reziduale) m3/an 81.847 

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie (facturata) m3/an 65.858 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii comerciali si institutiile publice m3/an 68.423 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare m3/an 13.424 

 (Sursa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA) 
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E) Epurarea apelor uzate 

Statia de epurare este de tip mecano-biologic cu epurare avansata – nitrificare/denitrificare si defosforizare 

chimica. Dimensionarea SEAU Beriu s-a realizat pentru o incarcare organica de 4276 l.e. (aferenta 

localitatilor Beriu, Castau, Sibisel, Sereca si Orastioara de Jos) si un debit orar maxim – treapta mecanica 

Q= 505,0 mc/zi (5,85 l/s). Statia este amplasata in extravilanul localitatii Castau, pe malul stang al raului 

Sibisel.  

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului SEAU Beriu: 

Nr. crt. X Y 

1 360854,361 481338,588 

2 36090,165 481920,040 

Debitele caracteristice de proiectare a SEAU Beriu sunt prezentate in tabelul urmator: 

Debite de proiectare SEAU Beriu 

Debit de apa uzata [l/s] [m3/h] [m3/zi] 

Debit zilnic maxim Qzimax 5,85 21,04 505 

Debit orar maxim Qormax  7,59 27,34  

E.1) Linia apei 

E.1.1) Treapta mecanica: 

o Statie de pompare (bazin, V= 42 mc) echipata cu 2 pompe submersibile (1A+1R); 

o Camin de admisie echipat cu gratar rar cu curatire manuala; 

o Aparat de masura debite influente; 

o Instalatie de sitare – sita roativa pentru retinerea impuritatilor; 

o Bazin de omogenizare echipat cu pompe air-lift utilizate pentru pomparea apei uzate in treapta 
biologica de epurare; 

E.1.2) Treapta biologica: 

o 7 reactoare biologice de tip secvential (SBR) cu tratarea apei cu namol activ, fiecare cu un volum V= 
44 mc; 

o Instalatie pentru dozarea solutiei pentru precipitarea fosforului; 

E2) Linia namolului: 

o Bazin de stocare namol; 

o Bazin de stabilizare namol; 

o Instalatie de deshidratare; 

o Platforma pentru depozitarea namolului deshidratat. 

E3) Descrierea principalelor faze ale porcesului tehnologic de epurare 

o din bazinul statiei de pompare, apele uzate sunt pompate in instalatie automata de sitare; materialul 
retinut este trimis catre un container prin intermediul unui transportator melcat care asigura 
deshidratarea si compactarea acestuia;  

o apa uzata rezultata din treapta mecanica este directionata gravitational in bazinul de omogenizare 
echipat cu pompe air-lift utilizate pentru pomparea apei in treapta biologica, care are in componenta 
7 reactoare biologice de tip secvential (SBR) cu tratarea apei cu namol activ, fiecare bazin avand un 
volum V= 44 mc; toate bazinele sunt exchipate cu mexere, sistem de aerare cu bule fine si pomap 
de evacuare a apelor uzate; in aceste reactoare biologice au loc procesele de nitrificare-denitrificare, 
dupa oprirea aerarii si omogenizarii, apele uzate sunt sedimentate/decantate; dupa decantare apele 
uzate sunt evacuate gravitational in emisar (pr. Sibisel); 

o namolul decantat in bazinele de epurare biologica este pompat intr-un bazin de stocare namol, prin 
intermediul pompelor submersibile aferente fiecarui reactor; o parte din namol este reutilizat in 
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procesul de epuare biologica, iar namolul in exces este pompat intr-un bazin de stabilizare namol; 
namolul stabilizat este pompat intr-o instalatie de deshidratare tip filtru cu saci; namolul deshidratat 
este depozitat pe o platforma betonata, iar supernatantul va fi recirculat in bazinul statiei de 
pompare de la intrarea in statia de epurare. 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in comuna Beriu 

Situatia infrastructurii de apa uzata din UAT Beriu este sintetizata in urmatorul tabel: 

Tabel 2-113 - Situatia actuala a infrastructurii pentru apa uzata din comuna Beriu 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

- retea de canalizare L= 31.079 

km, PVC, Dn 250 -315 mm;  

765 camine de canalizare 

o  gradul de conectare la serviciile de canalizare 
nu este asigurat in toata aglomerarea 

Statii de 
pompare apa 
uzata 

12 statii de pompare apa uzata 

(conducte de refulare L= 2,197 

km) 

 

o unele grupuri de pompare din cadrul statiilor de 
pompare aferente nu mai corespund din punct 
de vedere al viabilitatii echipamentelor si 
instalatiilor (grad de uzura avansat, eficienta 
scazuta si consum de energie ridicat), fiind 
necesara inlocuirea echipamentelor mecanice, 
instalatiilor hidraulice si electrice. De 
asemenea, pentru unele statii de pompare sunt 
necesare masuri de reabilitare structurala. 

o nu este asigurata functionarea automata cu 
transmiterea datelor la un sistem  SCADA local 

Tratare 

 apa uzata 

- SEAU mecano-biologoca, 
tehnologie cu namol activ, cu 
nitrificarea – denitrificarea 
compusilor de azot si precipitarea 
chimica a fosforului 

- Deshidratare namol pe paturi de 
uscare 

o Modul de operare a statiei nu este adaptat la 
conditiile temporare de incarcare hidraulica si 
poluanti, fiind necesara o verificare a 
procedurilor de laborator, rezultatele analizelor 
determinand modul de ajustare a functionarii 
proceselor; 

o Lipsa facilitatilor de prevenire a socurilor de 
incarcare provenite de descarcarea 
necontrolata a vidanjelor poate avea un impact 
direct asupra performantelor statiei privind 
calitatea efluentului. 

o Acumularea continua de namol pe platformele 
amenajate in statie datorita lipsei strategiei de 
management a namolului si a planului de 
actiune aferent; 

o Staţia de epurare nu asigură calitatea apei 
uzate epurate, conform legislaţiei în vigoare, la 
descărcarea în emisar 

2.10.2.3 Infrastructura de apa uzata din aglomerarea TURDAS 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Turdas include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 

• Colectoare secundare; 

• Statie de epurare a apelor uzate. 

A) Reteaua de canalizare 

UAT 
Lungime 

[km] 
Diametru 

[mm] 
Material 

Vechime 
(ani) 

Nr. camine (de 
vizitare, de racordare, 

etc.) 
Deficiente 

TURDAS 1.230 315 PVC 5 -camin D 800 mm = 91 Populatia 
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UAT 
Lungime 

[km] 
Diametru 

[mm] 
Material 

Vechime 
(ani) 

Nr. camine (de 
vizitare, de racordare, 

etc.) 
Deficiente 

1.580 250 PVC 5 
buc 

-camin D 600 mm = 91 
buc 

-camin D 315 mm = 
126 buc 

nu este 
racordata. 

0.220 110 PVC 5 

1.400 

(retea 
secundara) 

160 PVC 5 

B) Racorduri 

o populatia nu este racordata la sistemul centralizat de canalizare; 

C) Epurarea apelor uzate 

Tip statie 
(treapta 

mecanica, 
biologica, 

etc) 

Quzat 
[l/s] 

Localitati 
deservite 

Obiectele 
tehnologice 
componente 

Starea 
utilajelor si 
instalatiilor 

Punere in 
functiune 

Zona de 
protectie 
sanitara 

Denumire 
emisar 

(rau, lac) 

Treapta 
mecano 
biologica 

- Turdas BIOPAK S800 
 

nefunctionala 
2011 DA - 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in Aglomerarea TURDAS 

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

Tabel 2-114 - Situatia infrastructurii de apa uzata Turdas. 

Retea de 
canalizare 

4,430 km de retea de canalizare 
apa uzata  

-camine de canalizare – 308 buc. 

- nu este asigurat gradul de conectare la serviciile 
de canalizare  

SEAU 

 
Tip BIOPAK S800 o statia de epurare este nefunctionala 

2.10.2.4 Infrastructura de apa uzata din aglomerarea PRICAZ 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Pricaz include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 

• Colectoare secundare; 

• Statie de epurare a apelor uzate. 

A) Reteaua de canalizare 

UAT 
Lungime 

[km] 
Diametru 

[mm] 
Material 

Vechime 
(ani) 

Nr. camine (de vizitare, 
de racordare, etc.) 

Deficiente 

PRICAZ 

1.754 315 PEHD  camin D 800 mm = 70 
buc 

camin D 630 mm = 5 
buc 

camin D 315 mm = 164 
buc 

Populatia nu 
este racordata 

1.654 

(retea 
secundara) 

250 PEHD  

B) Racorduri 

• populatia nu este racordata cu contract de servicii la sistemul de canalizare 

C) Epurarea apelor uzate 
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Tip statie 
(treapta 

mecanica, 
biologica, 

etc) 

Quzat 
[l/s] 

Localitati 
deservite 

Obiectele 
tehnologice 
componente 

Starea 
utilajelor si 
instalatiilor 

PIF 
Zona de 
protectie 
sanitara 

Denumire 
emisar 

(rau, lac) 

Treapta 
mecano 
biologica 

- Pricaz 
CRIBER SBR 

150mc/zi 
nefunctionala 2016 DA - 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in Aglomerarea PRICAZ 

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

Tabel 2-115 - Situatia infrastructurii de apa uzata Pricaz. 

Retea de 
canalizare 

3,408 km de retea de canalizare apa uzata  

239 camine de canalizare 

- nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SEAU Tip CRIBER SBR o statia de epurare este nefunctionala 

2.10.2.5 Infrastructura de apa uzata din aglomerarea RAPOLTU MARE 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Rapoltu Mare include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 

• Colectoare secundare; 

• Statii de pompare ape uzate; 

• Statie de epurare a apelor uzate. 

A) Reteaua de canalizare 

Denumire 
(localizare) 

Lungime 
[km] 

Diametru 
[mm] 

Material 
Vechime 

(ani) 

Nr. camine (de 
vizitare, de 

racordare, etc.) 
Deficiente 

Retea canalizare 
menajera in 
Rapoltu Mare 

15,478 315; 250 PVC 4   

5.158 315 PVC 4 258  

0.295 250 PVC 4 8  

Retea canalizare 
pluviala in 
Rapoltu Mare 

1.330 315 PVC 4 49  

0.324 160 PVC 4   

Nota: Retea de canalizare - in curs de preluare 

B) Statii de pompare ape uzate 

Locatie Tip 
Quzat 
[l/s] 

Nr. 
electropompe 

(tip) 

Hp 

[m CA] 

P 
(kw) 

Vechime 

(ani) 
Deficiente 

Rapoltu  

Mare 
subterana 5.5 2 (1+1R) 6 1.5x2 4 

-echipamentele de 
pompare sunt 
subdimensionate 

C) Racorduri 

• populatia nu este racordata cu contract de servicii la sistemul de canalizare 
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D) Epurarea apelor uzate 

Tip statie 
(MB, etc) 

Quzat 
[l/s] 

Localitati 
deservite 

Obiectele 
tehnologice 
componente 

Starea 
utilajelor si 
instalatiilor 

PIF 
Zona de 
protectie 
sanitara 

Denumire 
emisar 

(rau, lac) 

Mecanica-
biologica 

5.5 
RAPOLTU 

MARE 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

medie 2017 DA 
Pârâul Lazu 

(Rapolt) 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in Aglomerarea RAPOLTU MARE 

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

Tabel 2-116 - Situatia infrastructurii de apa uzata Rapoltu Mare. 

Retea de 
canalizare 

20,831 km de retea de canalizare apa uzata  

1,654 Kkm de retea pluviala 

266 camine de canalizare 

o nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SPAU 1 BUC. 
o echipamentele de pompare sunt 

subdimensionate 

SEAU 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

o statia de epurare este nefunctionala 

2.10.2.6 Infrastructura de apa uzata din aglomerarea BOBALNA 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Bobalna include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 

• Colectoare secundare; 

• Statii de pompare ape uzate; 

• Statie de epurare a apelor uzate. 

A) Reteaua de canalizare 

Denumire 
(localizare) 

Lungime 
[km] 

Diametru 
[mm] 

Material 
Vechime 

(ani) 

Nr. camine 
(de vizitare, 

de racordare, 
etc.) 

Deficiente 

Retea canalizare 
menajera in Bobalna 

4.165 315 PVC 4 11  

Retea canalizare 
pluviala in Bobalna 

0.272 315 PVC 4 166  

Nota: Retea de canalizare - in curs de preluare 

B) Statii de pompare ape uzate 

Locatie Tip 
Quzat 
[l/s] 

Nr. 
electropompe 

(tip) 

Hp 

[m CA] 

P 
(kw) 

Vechime 

(ani) 
Stare, probleme 

Bobalna subterana 5.5 2 (1+1R) 6 1.5x2 4 
echipamentele de 
pompare sunt 
subdimensionate 

C) Racorduri 

• populatia nu este racordata cu contract de servicii la sistemul de canalizare 
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D) Epurarea apelor uzate 

Tip statie 
(treapta 

mecanica, 
biologica, 

etc) 

Quzat 
[l/s] 

Localitati 
deservite 

Obiectele 
tehnologice 
componente 

Starea 
utilajelor si 
instalatiilor 

PIF 
Zona de 
protectie 
sanitara 

Denumire 
emisar 

(rau, lac) 

Mecanica-
biologica 

5.5 BOBALNA 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

medie 2017 DA 
Pârâul 

Bobalna 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in Aglomerarea BOBALNA 

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

Tabel 2-117 - Situatia infrastructurii de apa uzata Bobalna 

Denumire Caracteristici Deficiente 

Retea de 
canalizare 

4,433 km de retea de canalizare  

177 camine de canalizare 

o nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SPAU 1 buc. 
o echipamentele de pompare sunt 

subdimensionate 

SEAU 
-Treapta mecanica 

-treapta biologica 
o statia de epurare este nefunctionala 

2.10.2.7 Infrastructura de apa uzata din aglomerarea FOLT 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Bobalna include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 

• Colectoare secundare; 

• Statii de pompare ape uzate; 

• Statie de epurare a apelor uzate. 

A) Reteaua de canalizare 

Denumire (localizare) 
Lungime 

[km] 
Diametru 

[mm] 
Material 

Vechime 
(ani) 

Nr. camine (de 
vizitare, de 

racordare, etc.) 

Retea canalizare menajera in Boiu 1.980 315 PVC 4 115 

Retea canalizare pluviala in Boiu 
0.440 315 PVC 4 26 

0.264 160 PVC 4  

Retea canalizare menajera in Folt 1.250 315 PVC 4 44 

Nota: Retea de canalizare - in curs de preluare 

B) Statii de pompare ape uzate 

Locatie Tip 
Quzat 
[l/s] 

Nr. 
electropompe 

(tip) 

Hp 

[m CA] 

P 
(kw) 

Vechime 

(ani) 
Stare, probleme 

FOLT subterana 8,33 2 (1+1R) 6 
2.1 x 

2 
4 

echipamentele de 
pompare sunt 

subdimensionate 

C) Racorduri 

• populatia nu este racordata cu contract de servicii la sistemul de canalizare 
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D) Epurarea apelor uzate 

Tip statie 
(treapta 

mecanica, 
biologica, 

etc) 

Quzat 
[l/s] 

Localitati 
deservite 

Obiectele 
tehnologice 
componente 

Starea 
utilajelor 
si inst. 

PIF 
Zona de 
protectie 
sanitara 

Denumire 
emisar (rau, 

lac) 

Mecanica-
biologica 

8.33 
FOLT, 
Boiu 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

medie 2017 DA Râul Mureș 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in Aglomerarea FOLT 

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

Tabel 2-118 - Situatia infrastructurii de apa uzata Folt si Boiu 

Denumire Caracteristici Deficiente 

Retea de 
canalizare 

1,250 km de retea de canalizare apa uzata in Folt 

1,980 km de retea de canalizare apa uzata in Boiu 

0,704 km de retea de canalizare pluviala in Boiu 

141 camine de canalizare in Boiu 

44 camine de canalizare in Folt 

o nu este asigurat gradul de 
conectare la serviciile de 
canalizare  

SPAU 1 BUC. 
o echipamentele de pomapre 
sunt subdimensionate 

SEAU 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

o statia de epurare este 
nefunctionala 

2.11 Suficienta Datelor 

Disponibilitatea datelor si calitatea datelor existente 

Metodologia de colectare a datelor necesare elaborării Master Plan-ului a cuprins, în prima etapă, 

elaborarea chestionarelor tehnico-economice aferente localităţilor aflate in aria de operare a  

SC ACTIIVTATEA GOSCOM SA Orastie. 

De asemenea, pentru constituirea bazei de date necesare actualizarii Master Plan-ului, au fost transmise 

adrese oficiale de solicitare cǎtre: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administratiei 

Bazinale a Apelor Mures, SGA Deva, Directia de Sănătate Publică Hunedoara, Agenţia Regională de 

Protecţie a Mediului, Consiliul Judeţean Hunedoara, Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeteana de 

Statistică Hunedoara, precum şi către reprezentanţii autorităţilor locale din zonele urbane şi rurale ale 

judeţului Hunedoara. 

Pentru verificarea şi suplimentarea informaţiilor obţinute a fost stabilit ca, în paralel cu activitatea de 

prelucrare a datelor, să fie efectuate vizite în teren în toate cele 6 localităţi din aria de operare a SC 

ACTIIVTATEA GOSCOM SA Orastie. Datele colectate la fata locului au fost apoi verificate si analizate la 

sediul Consultantului, examinandu-se si documentele justificative asociate.   

Pentru evaluarea corectă a necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere a sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare, au fost solicitate informaţii referitoare la stadiul proiectelor derulate sau în curs de derulare 

(investiţii a căror finanţare  este sau va fi asigurată prin alte programe ca de exemplu: Masura 322, HG 

577/1997, HG 687/1997, SAPARD, PHARE, FRDS, Ord 7/2006 sau surse reprezentate de bugetele  locale). 

2.12 Concluzii 

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, la contactul dintre Carpaţii Meridionali şi 

Carpaţii Occidentali, într-o zonă cu masive montane, despărţite de depresiuni şi culoare intramontane. 

Teritoriul judetului este străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la sud de localitatea Zam) şi de 

meridianul de 23° longitudine estică (la vest de oraşul Simeria), fiind traversat de la est la vest de râul 
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Mureş. În latitudine judeţul se dezvoltă pe 1°10’ între 45°11’11” (la vest de Vârful Prisloapele, în Munţii 

Vâlcan) şi 46°21’11” latitudine nordică (Vârful La Cruce - 1.466 m, în Muntele Găina), iar în longitudine pe 

1°15’56” între 22°20’14” longitudine estică (la vest de localitatea Pojoga, în Culoarul Mureşului) şi 23°36’10” 

longitudine estică (la vest de Vârful Cibanu - 1.911 m, în Munţii Parâng). 

Populatia judetului a fost de 455.173 locuitori (la nivelul anului2019, conform datelor furnizate de Directia 

Judeteana de Statistica - Hunedoara). Daca se exclude zona Vaii Jiului, populatia la nivelul zonei de 

acoperire a proiectului se ridica la aproximativ 322.191 locuitori, ceea ce reprezinta 71% din populatia totala 

a judetului. 

Din punct de vedere administrativ, zona de acoperire a proiectului include 4 municipii (Deva, Hunedoara, 

Brad si Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), precum si 55 comune cu 457 sate. Cele mai 

importante orase sunt Deva (capitala administrativa a judetului) si Hunedoara. 

Hunedoara este un judet al Romaniei cu o suprafata de 7.063 km2, capitala de judet fiind municipiul Deva. 

Judetul Hunedoara este unul dintre cele mai intinse judete din Romania, insa si unu dintre cele mai putin 

populate ( 64,2 loc/km2)– popuatia totala ridicandu-se, la nivelul anului 2012, la 453.730 locuitori, dintre care 

in zona proiectului – 296.574 locuitori (192.027 lucuitori in zona urbana si 192.027 locuitori in zona rurala).  

În judeţul Hunedoara sunt monitorizate 5 corpuri de apă naturale, pe o lungime totală de 178,945 km. 

 Bazinul hidrografic Crişuri 

Din lungimea totală a corpurilor de apă monitorizate în 2013, în judeţul Hunedoara, aferentă BH Crişuri, de 

178,945 km, întreaga lungime se încadrează în stare ecologică bună.  

 Bazinul hidrografic Mureş 

Conform informaţiilor puse la dispozitie de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic 

Mureş, la nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o lungime totală de 

1932,26 km, dintre care: 

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

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

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

In judetul Hunedoara exista 46 de arii naturale protejate de interes national in suprafata totala de 179.976 

ha, din care 4 sunt parcuri: 

o Parcul National Retezat – 38.138 ha; 

o Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina – 38.184 ha; 

o Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – 102.392 ha; 

o Parcul  National  Defileul  Jiului  –  11.127  ha,  din  care  534  ha  pe  teritoriul judetului 
Hunedoara. 

Dintre problemele majore identificate se pot evidenţia următoarele:  

o starea deficitara a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Hunedoara datorată în 
special, lipsei si sau nefinalizarii programelor de investiţii pentru reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă/apă uzată; 

o absenţa unui sistem eficient de monitorizare a parametrilor privind cantitatea şi calitatea apei 
potabile şi apei uzate (menajere şi industriale); 

o volumul ridicat de apă nefacturată cauzat de pierderile din reţea; 

o absenţa unei strategii judeţene pentru promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată în 
vederea eficientizării costurilor investiţionale şi a acelor de operare / întreţinere; 

o impact major asupra factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei datorat neîndeplinirii 
cerinţelor de conformare în special în sectorul infrastructurii de apă uzată; 

o insuficienta personalului calificat pentru promovarea, implementarea şi gestionarea investiţiilor la 
scară largă. 
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o din cei trei operatori de servicii hidroedilitare la nivelul judetului Hunedoara, doar doi au beneficiar 
de invetsitii in cdrul exercitiilor finciare anterioare. 

Principalele deficiente constatate ale sistemelor municipale de alimentare cu apa afalate in aria de 
operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA  

Deficientele actuale ale sistemelor de alimentare cu apa potabila pot fi prezentate succint dupa cum 

urmeaza: 

o Accesul la serviciile de alimentare cu apa  

- la nivelul operatorilor SC APA PROD DEVA si SC APA SERV VALEA JIULUI SA gradul de 
conectare la serviciile de alimentare cu apa este in crestere odata cu implementarea investitiilor 
finantate in cadrul programelor ISPA, POS MEDIU si POIM, spre deosebire de localitatile cuprinse 
in aria de operare a operatorului SC ACTIVITATEA GOSCOOM SA ORASTIE care nu au beneficiat 
de aceste oportunitati; 

- pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare la nivelul judetului Hunedoara, in special pentru 
aria de opearare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, s-a luat in considerare includerea in cadrul 
viitorului proiect a lucrarilor de modernizare şi/sau extindere a sistemelor actuale de alimentarea cu 
apă municipale care să asigure deservirea populaţiei din zonele urbane şi periurbane, precum şi a 
lucrarilor de modernizare şi/sau extindere a  sistemelor de alimentare cu apă existente în localităţile 
situate în zonele rurale care beneficiază în prezent de infrastructura de apă (surse subterane de 
apă); 

- In vederea asigurării cerinţei de apă pentru populaţia  din localităţile cu mai mult de 50 locuitori şi 
care nu beneficiază în prezent de aceste servicii, s-a luat in considerare execuţia unor sisteme noi 
de alimentare cu apă (aplicarea conceptului tehnic de realizare a unor sisteme zonale de alimentare 
cu apa prin utilizarea unor surse centralizate de apa cu grad mare de siguranta atat din punct de 
vedere cantitativ, cat si din punct de vedere calitativ); 

- soluţiile adoptate în cadrul sectorului de apă prezintă avantajul asigurarii cerintei de apa din suse 
sigure si la prametri de calitate prevazuti de cerintele legislative in vigoare, cu implicaţii directe 
asupra scăderii costurilor de investiţie si in special a celor de operare /intretinere aferente.  

o Pierderi de apa 

- O parte din  retelele de distributie existente prezinta un grad avansat al uzurii fizice si fac adesea  
obiectul a numeroase avarii,   cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a lucrarilor de 
executie, pierderile de apa fiind estimate la un procent mediu de 40 % din totalul cantitatii de apa 
distribuite.            

A) Captarea si aductiunea apei brute  

Conform informatiilor furnizate de Operatorului Regional si a vizitelor in teren efectuate, majoritatea 
echipamentelor care asigura captarea apei din surse subterane prezinta un grad avansat de uzura fizica si 
morala, necesitand reparatii si interventii frecvente in vederea intretinerii. Cea mai mare parte a 
echipamentelor de pompare sunt energofage, iar in prezent nu mai sunt incluse in ciclurile de productie ale 
furnizorilor. De asemenea, se inregistreaza frecvent probleme privind disponibilitatea pe piata a unor piese 
de schimb, inlocuirile facandu-se adesea cu modele mai noi, care nu sunt perfect compatibile cu facilitatile 
existente, ceea ce determina reducerea randamentelor de functionare. Perioadele de livrare a pieselor de 
schimb necesare sunt indelungate, acest lucru afectand in mod semnificativ gradul de siguranta a 
sistemelor. Avand in vedere starea actuala a acestor echipamente se recomanda, pentru viitorul apropiat, 
inlocuirea acestora cu echipamente mai eficiente. 

In ceea ce priveste facilitatile de transport, pentru stabilirea lucarilor de modernizare/extindere necesare, au 
fost luate in considerare urmatoarele elemente: 

 asigurarea  transportului apei de la sursa la facilitatile noi de inmagazinare si pompare/repompare a 
apei; 

 realizarea  interconectarilor necesare in vederea asigurarii cerintei de apa pentru zonele periurbane 
aflate in componenta  sistemului zonal Orastie;                              

 in vederea asigurarii cererii de apa la nivelul zonelor cuprinse sau care umeaza sa fie cuprinse in 
sistemul de alimentare cu apa  si pentru care sunt prevazute lucrari de extindere a sistemelor de 
distributie, este necesara  optimizarea regimului de functionare a facilitatilor destinate transportului 
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apei ;  datorita vechimii mari  si materialor de executie necorespunzatoare, aductiunile  inregistreaza 
frecvent avarii care determina scaderea gradului de siguranta a sistemului, precum si o crestere a 
pierderilor de apa specifice. 

B) Facilitati de tratare a apei potabile 

Facilitatile de trarare existente fac cu greu fata rigorilor legislative actuale privind caltatea apei potabile si de 

asemenea, fluctualiilor de calitate a apei de sursa, astfel incat prin prezentul document au fost propuse 

lucrari de reabilitare/modernizare a statiilor de tratare aflate in aria de operare a SC ACTIVITATEA 

GOSCOM SA. 

Se aprecizeaza faptul ca. in aria de operare mentionata nu au fost efectuate investitii in exercitiile financiare 

anterioare (ISPA, POS, POIM).  

Pentru stabilirea lucrarilor propuse pentru finantare in etapa 2021 -2027 s-a luat in considerare necesitatea 

asigurarii parametrilor de calitate a apei in conformitate cu cerintele Directivei de Apa Potabilă 98/83/EC   - 

Art. 7     Dezinfectia apei este necesara in vederea asigurarii indicatorilor bacteriologici  si distributiei de apa 

curata si sanogena catre populatie. 

C) Reteaua de distributie a apei potabile  

O parte din  retelele de distributie existente prezinta un grad avansat al uzurii fizice si fac adesea  obiectul a 

numeroase avarii, cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a lucrarilor de executie, pierderile de 

apa fiind estimate in aceasta zona la un procent de 40 % din totalul cantitatii de apa distribuite.  

Conductele din azbociment sunt invechite si cedeaza desori, datorita frecventei marite si incarcarilor mari 

din trafic. S-a raportat un numar mare de avarii la nivelul conductelor din azbociment, in special in retelele 

secundare, datorita efectului de lovitura de berbec si aparitiei fenomenelor de cavitatie, dupa reumplerea 

sistemului, in urma finalizarii lucrarilor de reparatie. In consecinta, se propune continuarea inlocurii 

conductelor de azbociment in zonele in care, chiar si dupa restructurarea retelei, presiunea de alimentare 

ramane mare (6 bar). 

Conductele din  otel sunt afectate de coroziune, care avanseaza dinspre exterior catre interior, datorita lipsei 

de protectie catodice impotriva coroziunii, precum si lipsei captuselii exterioare.  

Motivele care stau la baza coroziunii conductelor sunt agresivitatea ridicata a solurilor, precum si cotele 

ridicate la care se gaseste panza de apa freatica.   

Pentru cresterea gradului de conectare sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie.  Zonele 

pentru care sunt prevazute lucrari de infiintare a retelelor de distributie nu beneficiaza in prezent de sisteme 

centralizate de alimentare cu apa, iar dupa implementarea proiectului gradul de conectare estimat va fi de 

100%. 

Investitiile alocate pentru executia SCADA, dotarea laboratorului central si pentru  achizitionarea  

echipamentelor/utilajelor cuprinse in lista sunt prevazute pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta ai 

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, precum   si pentru cresterea gradului de siguranta a sitemelor de 

alimentare cu apa. 

In vederea asigurarii unei presiuni de alimentare care sa se incadreze in intervalul considerat acceptabil, 

adica intre 1,5 si 6 bar, precum si in vederea reducerii pierderilor de apa din sistem, este necesara 

recalibrarea hidraulica a sitemelor de distributie existente.  

Vechimea hidrantilor poate atinge in unele cazuri 20 ani, majoritatea acestora fiind in functiune. Hidrantii 

sunt verificati in mod regulat, conform cerintelor Comandamentului de Pompieri. Cu toate acestea, hidrantii 

vor trebui inlocuiti in cadrul proiectelor ulterioare de reabilitare a retelelor.  

In general, vanele existente sunt vechi si necesita inlocuire. Deseori, numarul acestora este insuficient, 

motiv pentru care nu se poate realiza o sectorizare corespunzatoare a tronsoanelor avariate, in caz de 

defectiune fiind necesara izolarea unor zone extinse, pe care se va intrerupe alimentarea cu apa, pentru a 

face posibila desfasurarea lucrarilor de reparatie a conductelor sau de executie a unor lucrari de 

inlocuire/extindere.  

Principalele deficiente constatate ale sistemelor de canalizare  

Deficientele actuale ale sistemelor de canalizare pot fi prezentate succint dupa cum urmeaza: 
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o Accesul la serviciile de canalizare  

o Zonele de la periferia localitatilor nu au fost inca racordate, sau nu dispun de sisteme de drenaj 
adecvate / controlate, consecinta fiind aceea ca apele uzate sunt deversate direct in emisar (rauri si 
alte cursuri de apa). Gospodariile individuale care nu sunt racordate la sistemul centralizat de 
canalizare dispun de fose septice si latrine, care nu sunt etanse, in cele mai multe cazuri.  Lucrarile 
de executie a facilitatilor necesare pentru cresterea gradului de conectivitate la nivelul acestor zone 
vor fi incluse in cadrul proiectului regional ce urmeaza sa fie finantat in cadrul etapei de programare 
2021 -2027; 

o in zonele rurale, au fost efectuate investitii privind infrastructura de colectare si epurare a apelor 
uzate, dar aceasta nu a fost gandita la nivel  centralizat, ci punctual. 

o Starea structurii si conditiile de deservire specifice sistemului de canalizare 

o Un procent covarsitor al colectoarelor existenta consta din tuburi canalizare nearmate cu mufa de 
imbinare, care prezinta infiltratii mari, aspecte care ne argumenteaza prezenta unor conducte si / 
sau camine defecte. Imbinarile tuburilor din beton nearmat nu sunt etanseizate cu garnituri din 
cauciuc, ci doar umplute superficial cu  lapte de ciment, ceea ce ar putea provoca scurgerea apelor 
uzate in sol, precum si infiltrarea apei freatice in colectoarele de canalizare. Au fost identificate multe 
colectoare care prezinta risc crescut de infiltratii sau despre care se cunoaste ca sunt intr-o stare 
problematica (cu sparturi, colmatari si blocaje frecvente) si care vor trebui reabilitate urgent. Se 
cunoaste faptul ca reteaua combinata de canalizare se confrunta cu problema unor revarsari in 
perioadele cu ploi abundente. In general, majoritatea conductelor de canalizare sunt pline cu 
deseuri, colmatate datorita depunerilor de sedimente si necesita curatare.  

o in acest sens au fost propuse spre achizitie utilaje de explaotare performante in vederea intretinerii 
corespunzatare a colectoarelor de canalizare; de asemenea, s-au propus lucrari de reabilitare a 
colectoarelor de canalizare; 

o pentru asigurarea capacitatii de preluare si transport a debitelor de apa uzata din zonele in care sunt 
prevazute lucrari de extindere a retelelor de canalizare este necesara recalibrarea hidraulica a unor 
tronsoane existente de canalizare care implica luarea in calcul a redimensionarii diametrelor 
tronsoanelor/echipamentelor de pompare pentru care nu se asigura capacitatea necesara de 
preluare a debitelor de apa uzata colectate.  

o caminele de canalizare nu se prezinta intr-o stare corespunzatoare, in ceea ce priveste profilele 
hidraulice. Destul de frecvent, se constata fenomene problematice, caminele sunt pline cu deseuri, 
moloz, beton si nisip, ceea ce ingreuneaza sau blocheaza complet accesul la acestea. Multe camine 
au fost complet acoperite in timpul operatiunilor de asfaltare a strazilor.  

A) Racordurile individuale  

Multe racorduri individuale ale proprietatilor constau din tuburi din fonta, azbociment si, mai recent, din PVC. 

Diametrele conductelor variaza in intervalul Dn 100 – Dn 150 mm in cazul gospodariilor individuale si Dn 

150 – Dn 200 mm in cazul blocurilor de locuinte.  

Majoritatea proprietatilor sunt racordati direct la colectoare, un procent destul de mic fiind conectate la 

caminele de canalizare. In general, nu exista camine de serviciu care sa fie amplasate in perimetrul unor 

proprietati private.  

Pentru a realiza racordul la colector, in general s-a realizat o deschidere in peretele conductei respective, 

golurile ramase in zona racordului fiind etanseizate cu lapte de ciment. Aplicarea acestui procedeu 

reprezinta o potentiala cauza a unor pierderi de apa si infiltratii.    

B) Statiile de epurare a apelor reziduale 

Majoritatea statiilor de epurare a apelor reziduale nu functiioneaza corespunzator, in special cele din 

aglomerarile mici, performantele actuale reducandu-se drastic, datorita cererii de apa potabila in continua 

scadere, precum si declinului inregistrat la nivelul consumului industrial.  

Majoritatea instalatiilor si echipamentelor mecanice si electrice din SEAU Orastie si-au depasit durata 

normala de functionare, antrenand actualmente costuri ridicate de exploatare si intretinere. Eficienta 

consumului de energie electrica este scazuta. Nu au fost instalate sisteme de control si automatizare.  
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Capacitatea actuala a SEAU Orastie nu permite preluarea debitelor colectate din zonele in care sunt 

prevazute lucrari de extindere a facilitatilor de colectare a apelor uzate. De asemenea, obiectele tehnologice 

din SEAU mentionata prezinta un grad de uzura fizica avansat, ceea ce determina ca indicatorii de calitate 

ai apelor uzata descarcate in emisar sa nu se incadreze intotdeauna in limitele  prevazute de  NTPA 

001/2005. 

Tinand cont de gradul de conectare al populatiei din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA (a 

se vedea Anexa 0 la Cap. 2) la serviciile de canalizare, luand in considerare deficientele infrastructurii 

existente de canalizare, este evident ca, pentru indeplinirea conditionalitatilor de conformare sunt necesare 

masuri investitionale semnificative. Din acest motiv, cat si pentru administrarea eficienta a sistemelor in 

viitor, este necesara continuarea abordarii regionale a colectarii apelor uzate si epurarii.  

In vederea optimizarii activitatii de exploatare a Operatorului SC ACTIVITATEA GOSCOM SA este necesara 

alocarea unor investilii pentru achizitionarea unor echipamente, utilaje si instalatii destinate intretinerii 

sistemelor de canalizare. 

In ceea ce priveste managementul namolului rezultat din activitatea de epurare a apelor uzate s-au avut in 

vedere urmatoarele elemente: 

o prin modernizarea SEAU Orastie, in special a treptei de deshidratare a namolului, s-a avut in vedere 
solutionarea problemelor existente in ceea ce priveste managementul namolului la nivelul ariei de 
operare, dat fiind faptul ca s-a avut in vedere si adoptarea unor solutii tehnice regionale 
(clusterizarea ariei de operare) in sensul transportului apelor uzate la SEAU Orastie;   

o investitiile destinate managementului namolului contribuie la indeplinirea conditionalitatilor de 
conformare la cerintele  art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC şi a 
Directivelor UE privind gestionarea  nămolului de canalizare; este necesara realizarea studiilor 
necesare in vederea identificarii solutiilor referitoare la managementul namolului rezultat de la statiile 
de epurare ( de exemplu: valorificarea potentialului energetic, utlizarea in agricultura, etc.);  optiunile 
ce urmeaza sa fie propuse vor fi corelate cu recomandarile si cerintele incluse in cadrul strategiei 
judetene, precum si cu cele prevazute in strategia nationala in domeniu. 
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3 PROGNOZE 

3.1 REZUMAT 

Urmatoarele paragrafe reprezinta o scurta descriere a continutului acestui capitol si a surselor de date utilizate 
pentru indicatorii prezentati. Prezentul capitol are doua parti principale, prezentate in comparatie: profilul socio-
economic al Romaniei pentru componenta macro-economica si profilul socio-economic al judetului Hunedoara. 
Indicatorii relevanti macro si socio economici sunt prezentati atat la nivelul istoric (valori inregistrate in perioada 
2018 - 2020), cat si la nivelul previzionat pentru orizontul 2021 - 2050. Aceste previziuni servesc ca baza 
pentru determinarea nivelului de investitii pe termen lung in sectorul de apa din judet si a capacitatii potentiale 
de contributie a consumatorilor rezidentiali, industriali si institutionali, prezentata ulterior in Capitolele 7 si 8.  

Informatiile si datele necesare (conform liniilor directoare puse la dispozitie de catre Ministerul Mediului, Apelor 
si Padurilor), precum si indicatorii utilizati in vederea evaluarii profilelor, au fost derivate cu ajutorul unor tabele 
si cifre obtinute dintr-un numar de surse, dupa cum urmeaza:  

 Profilul socio-economic al Romaniei a fost elaborat pe baza informatiilor obtinute de la Institutul 
National de Statistica din Romania (anuarele statistice, proiectii ale principalilor indicatori 
macroeconomici, proiectarea populatiei Romaniei pana in anul 2050), Comisia Nationala de 
Prognoza (Prognoza pe termen mediu 2021 - 2027 si in profil teritorial etc.), Prognoza Europeana 
pentru Primavara 2021, precum si alte surse recunoscute.  

 Profilul socio-economic al judetului Hunedoara a fost elaborat in principal pe baza informatiilor 
obtinute de la Institutul National de Statistica din Romania (proiectiile privind populatia Romaniei 
pana in anul 2070), de la Consiliul Judetean Hunedoara, din Planul National de Dezvoltare intocmit 
de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala pentru Regiunea Vest, Comisia Nationala de 
Prognoza. 

Obiective generale si specifice  

Indicatorii specifici care vor fi utilizati (in vederea compararii cu cifrele nationale si regionale) sunt prezentati 
succinct in continuare:  

1. Parametri demografici: populatie, forta de munca, numar de locuri de munca, rata somajului, evolutia 
veniturilor;  

2. Evolutia economica la nivel national/regional/judetean: evolutia PIB, investitii straine directe, inflatie, 
situatia contului curent, rata exporturilor si a importurilor, curs de schimb.  

3. Proiectii ale veniturilor pe gospodarie: venituri medii in zonele urbane/rurale, surse de venituri, 
structura cheltuielilor/veniturilor pe gospodarie, cheltuieli pentru servicii, la nivelul gospodariilor.  

4. Rata de ocupare a fortei de munca.  

In ultimele trei decenii, situatia Romaniei s-a caracterizat printr-o dezvoltare regionala, cu tendinte de crestere 
si expansiune concentrate in zona Bucurestiului, in jurul oraselor mari din provincie, amplasate in vestul si 
centrul tarii, precum si in orasele portuare. Prin comparatie cu acestea, situatia zonelor de nord - est si sud – 
vest a tarii s-a inrautatit. Economia a inregistrat 7 ani de crestere si majoritatea echilibrelor macro-economice 
au nivele apropiate sau asemanatoare parametrilor pentru statele UE 27. 

3.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

Obiectivul prezentului sub-capitol este acela de a trasa anumite ipoteze cu privire la prognozele veniturilor 
disponibile pe gospodarie, pe teritoriul judetului Hunedoara, pe termen mediu si lung, aceste date urmand a fi 
mai apoi utilizate in elaborarea analizei de suportabilitate la stadiul de Master Plan.  

Institutul National de Statistica nu furnizeaza cifre privind veniturile medii ale gospodariilor si cheltuielile 
gospodariilor la nivel de judet, ci estimari generale la nivel regional. Pentru a dispune de o baza rezonabila in 
scopul urmatoarelor analize, in special pentru evaluarea suportabilitatii, Consultantul a decis sa estimeze (in 
cadrul acestui capitol) aceste venituri medii ale gospodariilor pentru judetul Hunedoara pe baza informatiilor 
disponibile. Astfel, veniturile medii ale gospodariilor in judetul Hunedoara sunt extrase din veniturile medii ale 
gospodariilor la nivel regional, folosind un factor de corectie, respectiv raportul intre media salariului net la nivel 
regional si salariul mediu net la nivelul judetului Hunedoara.  

Abordari metodologice  

 Venitul mediu brut pe gospodarie consta din venitul mediu brut per cap de locuitor, inmultit cu 
dimensiunea medie a gospodariei.  
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 Venitul mediu net pe gospodarie este calculat ca reprezentand diferenta dintre venitul mediu brut pe 
gospodarie si valorile cheltuielilor aferente impozitelor si taxelor pe venituri si contributiilor la bugetul 
asigurarilor sociale, inclusiv acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (cheltuieli banesti 
si in natura - desi, in cele mai multe cazuri, acest tip de cheltuieli este neglijabil). Este vorba, cu alte 
cuvinte, de venitul disponibil la nivel de gospodarie, in vederea cheltuirii sau economisirii.  

 Venitul mediu net pe gospodarie la nivel de judet este estimat plecand de la venitul mediu net pe 
gospodarie la nivelul regional, ajustat cu un factor de corectie (raportul dintre salariul nominal mediu 
net pe judet si salariul nominal mediu net la nivel regional).  

 Dimensiunea medie a gospodariilor la nivel de judet pentru anul de baza (2020) este estimata ca o 
medie a dimensiunii gospodariei la nivel de judet, conform ultimului recensamant (anul 2011), ajustat 
cu un factor de corectie (raportul dintre dimensiunea medie a gospodariilor la nivel national in anul 
de baza (2020) si dimensiunea medie a gospodariilor la nivel regional, conform ultimului 
recensamant (anul 2011).  

Pentru previzionarea venitului mediu disponibil al gospodariilor la nivelul judetului, urmatoarele ipoteze au fost 
folosite, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu pentru proiectele de apa si apa uzata finantate 
din Fondul de Coeziune si FEDR in 2021 - 2027:  

 Veniturile gospodariilor in termeni nominali vor creste conform cresterii nominale PIB. Ca rezultat, 
datele curente colectate, impartite pe decile de venit, vor fi proiectate folosind o rata de crestere 
egala cu cresterea PIB-ului nominal;  

 Venitul nominal net pe gospodarie pe Decilele de venit este estimat plecand de la Veniturile nete 
medii lunare pe gospodarie la nivel judetean, ajustat cu un factor de corectie reprezentat de structura 
veniturilor gospodariilor pe Decile la nivel national;  

 Dimensiunea gospodariilor la nivel judetean se presupune ca va inregistra aceasi dinamica ca si 
populatiei.  

3.3 PROGNOZE SOCIO-ECONOMICE 

Previziunile macroeconomice prezentate in cadrul acestui capitol se bazeaza pe proiectiile si estimarile 
elaborate de doua entitati relevante in domeniu: Comisia Nationala de Prognoza si Institutul National de 
Statistica. 

3.3.1 TENDINTE MACRO-ECONOMICE 

Conform celei mai recente prognoze publicate de CNP (Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2021 
- 2025, Pronoza de Toamna 2021 si Proiectia principalilor indicatori economico – sociali in profil teritorial 2020 
– 2024 – februarie 2021) principalii indicatori macro-economici au o evolutie pozitiva, dupa cum se poate vedea 
si din tabelul de mai jos: 

Tabel 3-1. Evolutia principalilor indicatori economici in judetul Hunedoara, 2020 - 2024. 

Ani 2020 2021 2022 2023 2024 

Cresterea reala PIB - nivel national (%) -3,9 7 4,6* 5,3 5 

Cresterea reala PIB - Regiunea Vest (%) -5,9 4,3 4,3 4,3 4,1 

Cresterea reala PIB - Judetul Hunedoara (%) -4,0 4,3 4,9 4,7 4,7 

Rata inflatiei (%) 2,63 4,2 3,5 3 2,6 

Cursul de schimb leu/euro 4,84 4,92 4,98 5,03 5,08 

Rata somajului - nivel national % 3,5 3,6 3,1 2,8 2,6 

Rata somajului - Regiunea Vest % 2,3 2,2 1,9 1,5 1,3 

Rata somajului - judetul Hunedoara % 3,4 3,6 3,3 3,1 3,0 

Salariul mediu net - nivel national (lei) 3.180 3.323 3.538 3.777 4.025 

Salariul mediu net - Regiunea Vest (lei) 3.029 3.169 3.377 3.611 3.852 

Salariul mediu net - Judetul Hunedoara (lei) 2.546 3.647 3.906 4.192 4.476 

Sursa: CNP: Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2021 - 2024, Prognoza de Toamna 2021. 

Nota: *Cadrul macroeconomic a fost ajustat în contextul majorărilor de preţ pentru bunurile energetice şi materiile prime, 
cât şi în ipoteza continuării întreruperilor în lanţurile de aprovizionare, efecte care se aşteaptă a se manifesta mai pregnant 
în primul semestru al anului. 
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In figura de mai jos se poate observa o evolutie a indicatorului PIB, in judetul Hunedoara si in Regiunea de 
Dezvoltare Vest satisfacatoare, in comparatie cu evolutia la nivel national.   

 
Figura 3-1. Evolutia PIB in judetul Hunedoara, in contexul evolutiilor la nivel national si regional. 

In ceea ce priveste rata somajului, exista un decalaj fata de nivelul national, atat in Regiunea de Dezvoltare 
Vest, cat si in judetul Hunedoara.  

 

Figura 3-2. Evolutia ratei somajului in in judetul Hunedoara, in contexul evolutiilor la nivel national si regional. 

In privinta salariului mediu net decalajul este mai mic, acesta fiind apropiat de media nationala. 
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Figura 3-3. Evolutia salariului mediu net in in judetul Hunedoara, in contexul evolutiilor la nivel national si 

regional. 

3.3.2 PROGNOZA POPULATIEI 

Potrivit ultimului studiu al Institutului National de Statistica “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial 

la orizontul anului 2070”, populaţia rezidentă la nivel national este proiectată să scadă, în varianta de bază, de 

la 19,3 milioane de locuitori, cât era în anul 2019, până 13,8 milioane de locuitori în anul 2070. Astfel, potrivit 

proiecţiei, scăderea între 2019 şi 2070 ar fi de circa 5,5 milioane de locuitori, la nivel national. 

Prognozele cu privire la populatia judetului Hunedoara, inclusiv scenariile de dezvoltare optimiste, 
previzioneaza continuarea tendintei de declin demografic. Urmatoarea diagrama arata dezvoltarea populatiei 
in perioada 2019 - 2070 si populatia estimata in urmatoarele doua decenii, potrivit prognozelor pentru populatie 
ale Institutului National de Statistica (INS). 

 
Figura 3-4. Evolutia populatiei in judetul Hunedoara, conform INSSE. 

Varianta constanta reprezinta o „varianta reper”, cu rol de a compara rezultatele obtinute prin mentinerea 
valorilor fertilitatii, sperantei de viata si migratiei nete din anul 2019 inregistrate in cadrul fiecarui judet. In 
varianta constanta, Romania ar urma sa ajunga in anul 2070 la 10,8 milioane locuitori.  

In varianta optimista, pentru anul 2070, rezultatul proiectarii la nivel national este de 15,3 milioane locuitori, 
iar in varianta pesimista de 11,8 milioane locuitori.  
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Varianta medie reprezinta varianta cea mai plauzibila asupra evolutiei populatiei, pe baza careia Romania 
ar urma sa aiba, in anul 2070, o populatie rezidenta de 13,2 milioane locuitori. In varianta intermediara 
populatia rezidenta este estimata, in anul 2070, la 13,8 milioane locuitori.  

In toate variantele de proiectare, populatia rezidenta a tarii se va reduce cu valori cuprinse intre 4,1 milioane 
persoane (varianta optimista) si 8,6 milioane persoane (varianta constanta).  

La nivel naţional populaţia feminină ar continua să fie predominantă, iar în anul 2070 ponderea acesteia în 
populaţia rezidentă totală ar varia de la 52,3% (în varianta intermediară) la 53,5% (în varianta constantă), 
înregistrând o creştere faţă de anul 2019 (51,1%). 

În profil teritorial, în varianta medie, populaţia rezidentă a tuturor judeţelor se va diminua, în perioada 2019-
2070, cu excepţia judeţului Ilfov care va înregistra o creştere a populaţiei rezidente, în anul 2070, cu 
aproximativ 207,6 mii persoane (cu 42,7%). 

Dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, în comparaţie cu anul 2019, populaţia rezidentă a regiunilor Sud-Vest 
Oltenia şi Sud-Muntenia ar urma să se reducă la puţin peste jumătate în anul 2070. La polul opus va fi regiunea 
Bucureşti-Ilfov care ar înregistra o scădere de numai -1,3% datorată creşterii populaţiei judeţului Ilfov. 
Scăderea populaţiei din celelalte regiuni ar fi cuprinsă între -21,8% în regiunea Centru şi -43,8% în regiunea 
Sud-Est. 

Pe fondul mentinerii unor valori scazute ale natalitatii si fertilitatii, precum si a migrarii populatiei apte de munca, 
structura pe grupe mari de varsta a populatiei va continua sa se modifice, in sensul reducerii numarului si 
ponderii tinerilor si a populatiei adulte in paralel cu cresterea numarului si ponderii populatiei varstnice. 

In judetul Hunedoara, conform studiului “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul anului 
2070”, evolutia populatiei, in varianta medie, se prezinta astfel: 

- populatia rezidenta inregistrata la 1 iulie 2019 era de 381.922 locuitori; 

- populatia rezidenta proiectata pentru anul 2040 este de 284.512 locuitori; 

-  populatia rezidenta proiectata pentru anul 2070 este de 173.926 locuitori; 

- Diferenta intre 2070 si 2019 este de -207.996 locuitori (-54,5 %). 

3.3.3 PROGNOZA VENITULUI PE FAMILIE 

O prognoza a venitului gospodariilor pentru zonele urbane si rurale din judetul Hunedoara pana in anul 2050 
a fost alcatuita in baza anilor istorici analizati si in baza prognozei CNP.  

Deoarece in Romania statisticile oficiale cu privire la venitul gospodariei la nivel judetean nu sunt disponibile, 
acestea au trebuit sa fie estimate pe baza cifrelor disponibile. Venitul mediu net la nivel judetean si regional 
au fost utilizate ca baza pentru aceasta estimare calculandu-se un factor de corectie, astfel: 

Tabel 3-2. Factor de corectie pentru calculul venitului mediu pe gospodarie, judetul Hunedoara. 

Factor de corectie pentru 
venitul gospodariilor 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Salariul mediu la nivel national 
(net) 

Lei/luna 3.180 3.323 3.538 3.777 4.025 

Salariul mediu la nivelul judetului 
Hunedoara (net) 

Lei/luna 2.546 3.647 3.906 4.192 4.476 

Factor de corectie  % 80.06% 109.75% 110.40% 110.99% 111.20% 

 

De asemenea, pentru estimarea venitului mediu pe gospodarie, pana in anul 2050, s-a luat in considerare un 
procent din PIB-ul inregistrat la nivel national. 

Tabel 3-3. Venitul mediu pe gospodarie, la nivel national. 

Venitul pe gospodarie la nivel national   2020 2021 2022 2023 2024 

Venitul mediu pe gospodarie Lei/luna 3,618     

Cresterea reala PIB - nivel national (%) % -3.90% 7.00% 4.90% 5.30% 5.00% 

Cresterea venitului mediu pe gospodarie % -2.34% 4.20% 2.94% 3.18% 3.00% 

Procentul PIB luat in considerare pentru 
cresterea venitului pe gospodarie 

% 60% 60% 60% 60% 60% 
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Avand in vedere modul de calcul prezentat mai sus, venitul mediu pe gospodarie in judetul Hunedoara, are 
urmatoarea evolutie: 

Tabel 3-4. Evolutia venitului mediu pe gospodarie in judetul Hunedoara. 

  2021 2022 2028 2035 2045 2050 

Venitul mediu lunar - nivel judetean (lei/luna) lei/luna 3,091 3,293 4,166 4,818 5,931 6,581 

Venitul mediu lunar - nivel urban (lei/luna) lei/luna 4,018 4,281 5,416 6,264 7,711 8,555 

Venitul mediu lunar - nivel rural (lei/luna) lei/luna 2,378 2,533 3,205 3,706 4,563 5,062 

Familia standard (pers, medie judeteana) persoane 2.78 2.78 2.75 2.72 2.67 2.65 

Familia standard (pers, mediul urban) persoane 2.59 2.58 2.56 2.53 2.48 2.46 

Familia standard (pers, mediul rural) persoane 2.98 2.97 2.94 2.91 2.86 2.84 

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul 
Hunedoara 

lei/luna 3,507 3,612 4,231 4,894 6,025 6,684 

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul 
Hunedoara, urban 

lei/luna 4,559 4,696 5,501 6,362 7,832 8,689 

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul 
Hunedoara, rural 

lei/luna 2,697 2,778 3,255 3,765 4,634 5,142 

3.4 PROGNOZA NECESARULUI DE APA 

Bazat pe datele situatiei actuale (a se vedea Capitolul 2), estimarea consumului de apa, considerand criteriile 
specifice de proiectare si ipoteze, este redat in capitolele urmatoare. 

3.4.1 TENDINTA CONSUMULUI DE APA MENAJERA 

Consumul de apa este diferit de la o localitate la alta, pentru evaluare au fost luate in calcul datele furnizate 
de SC ACTIVITATEA GOSCOM SA.  

In zonele rurale consumul pe cap de locuitor este in general mai scazut, cu exceptia cazurilor in care exista o 
utilizare mai intensa a apei pentru spalat si udarea gradinii. Pentru localitatile care in prezent nu au sistem 
centralizat de alimentare cu apa, proiectia consumului a fost estimata in conformitate cu variatia mediei 
consumului specific pe judet pentru zona rurala in orizontul de timp studiat.  

Introducerea tarifelor ce acopera costurile de productie si sporirea gradului de contorizare va duce initial la 
reducere a consumului specific “per capita”, urmand ca aceasta sa creasca ulterior ca urmare a cresterii 
gradului de confort generat de cresterea venitului prognozat de INS.  

Cerinta de apa din zona rurala va continua sa fie satisfacuta din surse locale de apa, iar retelele se vor proiecta 
in conformitate cu cerinta maxima din orizontul de timp studiat. 

3.4.2 TENDINTA CONSUMULUI DE APA NE-MENAJERA 

3.4.2.1 Consum agenti economici 

A fost evaluat in baza volumelor de apa facturate de operator raportate la numarul de bransamente.  

In ultimii ani, consumul de apa al agentilor economici a cunoscut o usoara crestere datorita redresarii 
economiei. In primii ani ai orizontului de timp studiat, desi se constata o imbunatatirea climatului economic si 
o relansare a activitatilor economice, consumul de apa va scadea datorita programelor de contorizare si a 
politicii de reglementare a pretului apei impuse de operatorul de apa.  

Pe termen mediu si lung se prefigureaza insa o crestere a consumului de apa, in concordanta cu previziunile 
de imbunatatire a perspectivelor economice ale Regiunii de Dezvoltare. 

3.4.2.2 Consum institutional si comercial 

Se refera la consumul de apa al unor institutii precum scoli, spitale, birouri ale autoritatii centrale si locale, 
spalatul strazilor, gradini publice etc.  

Consumul public a fost estimat in acelasi mod precum consumul agentilor economici.  

In conformitate cu prevederile standardelor in vigoare referitoare la tendinta acestui tip de consum, s-a 
prevazut o crestere a acestuia cu 25% in orizontul de timp analizat. 
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3.4.2.3 Debit de incendiu 

S-a considerat ca, la nivelul Master Plan-ului, cerinta de apa pentru incendiu va fi asigurata din capacitatea 
surselor, rezervoarelor si a retelei de distributie. Proiectele de detaliu trebuie sa respecte cerintele prevazute 
in SR 1343-1. 

3.4.2.4 Necesarul menajer 

Studiul socio-economic concluzioneaza o tendinta de descrestere a populatiei in judetul Hunedoara si in aria 
de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. Cerinta de apa menajera este de asteptat sa urmeze aceeasi 
tendinta. Mai mult, acolo unde se furnizeaza apa prin sisteme de conducte si unde se foloseste o contorizare 
adecvata, ratele de consum au scazut semnificativ deoarece nivelul crescut de servicii de apa s-a reflectat in 
tariful apei. 

Tabel 3-5. Consum apa in mediu urban si rural arie de operare (anul 2021). 

 
Consum apa 

Aria OR Urban  Rural  

Volum apa facturata (m3) 1,090,629 809,437 281,192 

Pierderi de apa (m3) 704,006 522,495 181,511 

Total 2021 (m3) 1,794,635 1,331,932 462,703 

Previziunile privind consumul, cerinta, cantitatile de apa restituite si colectate, se bazeaza pe urmatoarele 
estimari: 

 dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural; 

 dinamica populatiei racordate la sistemele publice de alimentare cu apa; 

 tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori; 

 consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din reteaua 
de alimentare cu apa, in mediul rural si urban; 

 consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor si cerintei de apa; 

 consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor; 

 termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana vor fi 
respectate.
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Tabel 3-6. Consum apa potabila pe tipuri de consumatori si zone de alimentare (anul 2021). 

ZONA DE ALIMENTARE CU APA 

ALIMENTARE CU APA 

Populatie 
conectata 

Grad de 
conectare 

(%) 

CONSUM APA [mc] CERINTA DE APA (mc/an) 

Populatie 

Institutii 
publice si 

Ag. 
economici 

Total 
consum 
facturat 

NRW 
TOTAL 
(mc/an) 

Orastie Urban 15,895 98,0% 635.823 173.614 809.437 522.495 1.331.932 

Beriu Rural 2.297 80% 89.481 6.671 96.152 62.067 158.219 

Orastioara de Sus Rural 1.332 70% 31.594 4.905 36.499 23.560 60.059 

Rapoltu Mare Rural 1.435 80% 42.329 4.178 46.507 30.021 76.528 

Turdas Rural 1154 70% 60.597 10.196 70.793 45.697 116.490 

Martinesti Rural 700 80% 20.405 10.836 31.241 20.166 51.407 

Total aria de operare SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA 

 22.813 90,13% 880.229 210.400 1.090.629 704.007 1.794.636 
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3.5 BALANTA SI PIERDERILE DE APA 

Pentru evaluarea bilantului de apa si conditiilor tehnice a retelei de distributie, au fost efectuate o analiza 
comparativa a elementelor individuale a retelei (conducte, zone de presiune, materiale, etc.) si a datelor 
detinute de operator, utilizand o gama larga de indicatori tehnici.  

Raportat la scopul si disponibilitatea documentatiilor, urmatorii parametri vor fi considerati pentru evaluarea 
starii tehnice a retelei:  

 Vechimea conductelor: durata de serviciu a conductei, durata teoretica de serviciu a materialului tevii 
si structurii, precum si vechimea efectiva de serviciu in retea;  

 Pierderi de apa: un numar de indicatori sunt folositi pentru a exprima nivelul pierderilor de apa. Cu 
toate acestea, nu toti indicatorii includ efectul unei anumite stari tehnice a conductei. Pentru 
evaluarea starii tehnice a retelei de distributie s-a folosit: Indicatorul de Pierderi al Infrastructurii (ILI) 
si Indicatorul Economic de Pierderi (ELI);  

 Calitatea apei: conditia tehnica a retelei poate avea un efect negativ asupra calitatii apei transportate;  

 Presiunea: presiunea de operare afecteaza alti indicatori ai evaluarii conditiei tehnice a retelei: 
pierderile de apa, rata de defectiuni, durata de serviciu teoretica a materialului tevii etc.;  

 Siguranta in exploatare: (cantitativ si calitativ): pentru identificarea anumitor parti critice ale retelei si 
prioritizarea lor in planificarearea procesului de reconstructie a retelei.  

De asemenea, fiecare indicator este un mijloc de monitorizare a starii tehnice a retelei evaluate. 

3.5.1 Metodologie si explicatii 

Metoda utilizata la nivel mondial este cea elaborata de Grupul Specializat din cadrul Asociatiei Internationale 
a Apei (IWA). In cadrul manualului de buna practica (Best practice) aparut in 1999 cu reviziile ulterioare (2006) 
s-a prevazut structura standard privind Balanta Apei si terminologia asociata. 

NRW = [(Volum introdus in sistem - Apa vanduta)/ Volum introdus in sistem] x 100 

Tabel 3-7. Componentele balantei apei. 

Volum de apa 
furnizat in 

sistem 

Consum 
autorizat 

Consum 
autorizat 
facturat 

Consum contorizat  facturat 
Apa care aduce 
venituri 

Consum necontorizat  facturat 

Consum 
autorizat 
nefacturat 

Consum contorizat nefacturat 

Apa care nu 
aduce venituri 

Consum necontorizat nefacturat 

Pierderi de apa 

Pierderi 
aparente 

Consum neautorizat 

Erori de masurare si de prelucrare a 
datelor 

Pierderi 
reale 

 

 

 

Pierderi la conductele de distributie 
si/sau transport 

Pierderi si deversari prin preaplin la 
rezervoare 

Pierderi pe racorduri pana la 
contorul consumatorului 

Sursa: IWA „Best practice”1999. 

Componentele balantei de apa sunt volume de exprimate in m3/an masurate cu diverse grade de acuratete.  

Evaluarea balantelor s-au realizat prin completare de sus in jos a componentelor estimate de catre operatorii 
sistemelor de alimentare cu apa pe anul 2020.  

Referitor la componentele prezentate anterior specificam urmatoarele: 
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 Volum de apa furnizat in sistem – Reprezinta volumul de apa anual furnizat intr-o anumita sectiune 
a sistemului de alimentare cu apa. Studiul prezinta doua tipuri de balante si anume: 

- Balanta retelei de distributie avand ca sectiune de control statia de pompare apa potabila; 

- Balanta sistemului de alimentare avand ca sectiune de control sursa apei brute; 

 Consumul de apa autorizat nefacturat – Reprezinta volumul de apa anual furnizat unor consumatori 
contorizati fara a fi facturati respectiv consumul atribuit spalarii retelelor/stingeri incendii/udari spatii 
verzi/teste hidranti/etc.  

 Pierderi aparente – Volumul de apa anual estimat a fi consumat ilicit sau cel rezultat din erori de 
masurare a contoarelor respectiv din erori de citire a contoarelor. 

 Pierderile reale – Reprezinta volumul de apa anual format de: pierderi la imbinari, pierderi detectabile 
dar nevizibile, pierderi detectabile vizibile, deversari necontrolate pe preaplinul rezervoarelor. 
Aceasta componenta denumita si CARL (Current Annual Real Losses) se calculeaza prin scaderea 
tuturor celorlalte componente din volumul de apa furnizat. Pierderile reale se produc pe aductiunea 
apei brute, in statia de tratare (apa tehnologica) si pe reteaua de distributie (pe bransamente si pe 
conductele principale);  

Rezultatul balantei trebuie sa conduca in final la ponderea pe care o reprezinta apa care nu aduce venit 
(abreviata NRW conform terminologie IWA) din volumul de apa furnizat in sistem. 

Modul de apreciere a NRW la nivelul unui sistem de alimentare cu apa se exprima ca procent din volumul de 
apa furnizat, acest indicator avand o valoare cu caracter financiar asupra unui caz specific. El nu poate 
reprezenta o masura de comparatie a performantei de operare intre sisteme diferite si nici macar la nivelul 
aceluiasi sistem la capacitati diferite. Cu toate acestea indicatorul trebuie sa se afle intr-un domeniu de control 
rezonabil din punct de vedere economic - mai mic de 10% pentru sisteme noi sau de 20% pentru sisteme 
reabilitate. Aceste limite controleaza mentinerea costurilor de operare incluzand pe al energiei electrice in zona 
de optim economic. Pentru sistemele alimentate din surse subterane, functionand prin pompare costul energiei 
electrice datorat pomparii reprezinta cel putin 75% din totalul cheltuielilor de operare (incluzand si statia de 
tratare). Deci o crestere a debitului mediu provoaca o crestere anuala a direct proportionala a consumului de 
energie electrica. 

Componentele NRW pot fi impartite in doua categorii: Comerciale si Fizice/Reale/Tehnice. In categoria celor 
comerciale intra Consumurile autorizate nefacturate si Pierderile aparente. Pierderile fizice se identifica cu 
Pierderile reale/tehnice.  

Volumul pierderilor de tip comercial depinde de capacitatea operatorului de a realiza minimum urmatoarele: 

 Contorizarea tuturor consumatorilor; 

 Rezilierea contractelor cu consumatori rau platnici; 

 Eliminarea gratuitatii pentru unii consumatori; 

 Procedurarea tuturor manevrelor necesare intretinerii retelelor, udarii spatiilor verzi sau testarii 
hidrantilor astfel incat consumul de apa potabila sa fie minimizat; 

 Depistarea racordurilor ilicite sau a tentativelor de furt prin ocolirea apometrelor sustinand controale 
periodice; 

 Depistarea contoarelor defecte prin analiza comparativa a consumului lunar si/sau instruirea 
specifica a cititorului de a analiza starea apometrului; 

 Angajarea unui personal adecvat pentru preluarea indexului fara erori involuntare sau voluntare. 
Desfasurarea unui control periodic asupra activitatii acestuia. 

Reducerea pierderilor comerciale depinde in principal de propria organizare a operatorului din punct de vedere 
al strategiilor de dezvoltare dar si a numarului de angajati pregatiti corespunzator.  

Volumul pierderilor fizice sau reale depinde de capacitatea operatorului in asigurarea managementului 
performant prin intretinerea, repararea si reabilitarea corespunzatoare a unui sistem de alimentare cu apa. 

Pierderile fizice reprezinta o pondere importanta din cadrul NRW fapt care impune luarea tuturor masurilor 
pentru mentinerea acestora la un nivel de eficienta economica (costuri de operare – costuri masuri de reducere 
pierderi) optima.  
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Pierderile reale si nivelul pana la care acestea pot fi reduse sunt subiect de analiza pentru multi specialisti din 
domeniu care in ultimii 20 de ani au elaborat algoritmi si metodologii prin care sa poata fi analizat un sistem 
cu scopul de a decide masurile necesare atingerii tintelor de performanta. In capitolul urmator vom detalia 
unele metode in contextul prezentarii indicatorilor de performanta a sistemelor de alimentare cu apa. 

Pentru mentinerea pierderilor reale CARL la un nivel economic optim sunt necesare urmatoarele masuri: 

 Reabilitarea infrastructurii acolo unde numarul avariilor sau a scurgerilor detectabile este important; 

 Asigurarea unui sistem de management al presiunilor la nivelul sistemului pentru evitarea regimurilor 
nepermanente si presiunilor excesive indiferent de consum; 

 Echiparea retelei de distributie cu sistem de monitorizare zonala a presiunilor si/sau a debitelor astfel 
incat sa se reduca aria de cautare a scurgerilor; 

 Dotarea operatorului cu sisteme active de detectie a scurgerilor astfel incat personalul calificat al 
acestuia sa poata localiza in timpul cel mai scurt zona afectata; 

 Personal calificat pentru realizarea in timpul cel mai scurt a reparatiilor la calitatea echivalenta a unei 
retele noi. 

Calculul indicelui pierderilor infrastructurii (ILI), alti indicatori  
Pe considerentele amintite anterior volumul pierderilor reale, CARL, este utilizat in calculul indicatorilor de 
performanta a sistemului care arata atat starea tehnica a infrastructurii de conducte cat si eficienta masurilor 
de reducere a pierderilor detectabile la nivelul acesteia.  
Reducerea pierderilor reale trebuie realizata pana la un nivel economic admisibil a carui valoare poate fi 
stabilita cu ajutorul unor indicatori specifici. Cel mai relevant in acest sens este indicatorul ILI (Infrastructure 
Leakage Index) a carui formula este CARL/UARL, unde UARL reprezinta pierderile anuale reale inevitabile 
specifice unei retele de distributie realizata corespunzator din punct de vedere manopera-material la nivelul 
caruia avariile sau fisurile detectabile sunt localizate si reparate in timpi optimi si cu calitate similara unor lucrari 
nou executate. 
Acest indicator de tip operational ajuta la compararea performantei de gestionare a pierderilor la nivelul 
sistemelor de alimentare cu apa. El este cel mai important ca relevanta pentru incadrarea sistemului in 
categoriile de performanta stabilite la nivel international in functie de care pe criteriul economic se recomanda 
luarea diferitelor tipuri de masuri (reabilitare infrastructura, aplicare management presiuni, monitorizare 
presiuni/debite pe zone de retea delimitate, monitorizarea debitelor de noapte, etc). 
Alti indicatori relevanti de tip operational sunt: l/racord/zi si m3/km/zi obtinuti prin raportarea CARL la marimile 
specificate anterior si la 365 zile. Totusi acestia nu iau in calcul si influenta presiuni asupra debitului pierderilor 
conform teoriei FAVAD (Fixed And Variable Area Discharge). Pentru a corecta aceasta lipsa uneori cei doi 
indicatori se pot raporta si la presiunea medie de calcul.  
Cu toate ca are o valoare strict financiara numai pentru un sistem dat, indicatorul procentual NRW este cel 
mai uzitat. 
Trebuie tinut cont de faptul ca de la o regiune/tara la alta indicatorii operationali ai pierderilor trebuie incadrati 
in intervale de valori diferite in functie de potentialul de sustinere economica a masurilor de reducere a CARL. 
Altfel spus, costul masurilor luate trebuie sa se incadreze intr-o zona de optim in raport cu costul de operare 
care poate fi suportat prin tarif. 
In consecinta pe plan national se recomanda si utilizarea indicatorului economic al pierderilor, ELI (Economic 
Leakage Index) a carui incadrare valorica este stabilita in tabelul urmator alaturi de domeniile recomandate 
pentru Romania 

Tabel 3-8. Scala de valori pentru indicatorii de performanta. 

Categoria 
NRW (%) LKN (m3/an/km) ILI ELI 

De la catre De la catre De la catre De la catre 

C1 0 10 0 10000 0 10 0 1 

C2 10 20 10000 20000 10 20 1 2,5 

C3 20 30 20000 30000 20 30 2,5 3 

C4 30 40 30000 40000 30 40 3 3,5 

C5 40 40+ 40000 40000+ 40 40+ 3,5 3,5+ 

Sursa: Manualul national al operatorilor de apa si canalizare ed. 2010 
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 Categoria 1 – C1 - (foarte buna) – Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte 
masuri pentru imbunatatirea indicatorului. 

 Categoria 2 – C2 - (buna) – Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare masuri 
speciale pentru imbunatatirea acestui indicator. 

 Categoria 3 – C3 - (medie) – Valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte masuri 
pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in vederea identificarii potentialelor defectiuni. 

 Categoria 4 – C4 - (critica) – Valoare critica a indicatorului relevant. Aceasta este un declansator 
pentru initierea de actiuni corective pentru imbunatatirea indicatorului. 

 Categoria 5 – C5 - (inacceptabil) – stare inacceptabila care cere actiuni imediate pentru 
imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca retrospectiv ar fi trebuit luate 
masuri din timp. 

Formulele de calcul ale LKN si ELI sunt: LKN = Debit anual pierderi reale/Lungime retea iar ELI = EI x 
LKN/3600. Indicele economic (EI) va lua urmatoarele valori functie de caracteristicile sistemului de alimentare 
cu apa: 

 1,5 – apa din sistem este tratata in doua trepte si este pompata in retea la o presiune de minim 5 
bar. 

 1,0 – apa din sistem este tratata in doua trepte, iar in retea este distribuita gravitational, sau necesita 
doar dezinfectare, dar este pompata in sistem. 

 0,5 – apa din sistem necesita doar dezinfectare si in retea este distribuita gravitational. 

In cazul ariei noastre de proiect coeficientii corespunzatori sunt 1 sau1,5. 

La nivel mondial, Institutul Bancii Mondiale, pe baza experientei acumulate a dezvoltat o scala de valori 
similara privind incadrarea performantei sistemului de alimentare cu apa in functie de valoarea indicatorilor 
operationali: 

Tabel 3-9. Scala de valori pentru indicatorii de performanta, WBI. 

Technical 
Performance 

Category 
ILI 

Real Losses in Litres/Connection/Day 

(when the system is pressurised); at an average pressure of: 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

D
e
v
e
lo

p
e
d

 

C
o
u
n
tr

ie
s
 

A 1 - 2  < 50 < 75 < 100 < 125 

B 2 - 4  50 - 100 75 - 150 100 - 200 125 - 250 

C 4 - 8  100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500 

D > 8  > 200 > 300 > 400 > 500 

D
e
v
e
lo

p
in

g
 

C
o
u
n
tr

ie
s
 

A 1 - 4 < 50 < 100 < 150 < 200 < 250 

B 4 - 8 50 – 100 100 - 200 150 - 300 200 - 400 250 - 500 

C 8 - 16 100 - 200 200 - 400 300 - 600 400 - 800 500 - 1000 

D > 16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000 

Sursa: „Water Loss Performance Indicators” (Liemberger et al,2007) 

Categoria A – Bine. Suplimentarea eforturilor de reducere a pierderilor poate fi neeconomica. 

Categoria B – Potential de imbunatatiri. Se poate lua in considerare presiunea de managment, imbunatarirea 
politicii de control activ al avariilor si o mai buna intretinere a sistemului. 
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Categoria C – Insufiient. Torelabil doar in cazul in care resursele de apa sunt abundete si apa este ieftina, si 
chiar si atunci ar trebui intensificate eforturile de reducere a NRW. 

Categoria S – Slab. Compania foloseste resursele ineficient si desfasurarea unor programe de reducere a 
NRW sunt imperative. 

DISCUTII ASUPRA MODULUI DE ADOPTAREA A INDICATORULUI „ILI” 

Formula de calcul a UARL a fost publicata prima data de IWA – „Best practice” 1999 - si apoi revizuita pana 
in 2007 sub forma: 

UARL (l/racord/zi) = (18 x Lm/Nc + 0,8 + 0,025 x Lp) x P, unde: 

Lm = lungimea retelei de distributie; 

Nc = numarul de bransamente/racorduri; 

Lp = lungimea medie a unui racord intre limita proprietatii si contorul de masura consumator; 

P = presiunea medie de functionare pe timpul unei zile si suprafata retelei 

Formula a fost calibrata pentru a lua in considerare pierderile de fond (scurgerile de la imbinari) si debitul de 
apa pierdut la aparitia unui numar de fisuri detectabile pana la repararea lor intr-un timp optim realizabil pentru 
o retea de distributie aflata intr-o conditie tehnica normala de intretinere. Coeficientii (pierderile specifice pe m 
de presiune si bransament sau artera) au fost stabiliti pentru o presiune medie de referinta de 50 m CA.   

Valoarea indicatorului ILI releva cat de departe de conditia normala de intretinere este un sistem de alimentare 
cu apa la un moment dat. Deci daca ILI = 1 rezulta ca managementul sistemului din punct de vedere al 
pierderilor este corespunzator. Cu toate acestea in timp studiile de caz au aratat ca deseori ILI rezulta 
subunitar, ceea ce inseamna ca formula necesita conditii la limita pentru a nu denatura semnificatia 
rezultatului.  

Avand in vedere ca acest indicator a fost adoptat de foarte multe tari din lume si implicit din Europa, expertii 
din domeniu au cautat sa fixeze in timp limitele de valabilitate a UARL astfel incat sa poata fi evaluate si retelele 
cu presiuni mediidiferite de 50 m sau densitati mai mici de 40 de racorduri pe km.  

Ultimele conditionari au fost stabilite in 2009 de catre A. Lambert care a fixat limita de valabilitate a formulei 
privind numarul de abonati incepand cu cifra data de formula Nc+20 x Lm > 3000. In aceasta situatie numai 
este valabila limita densitatii racordurilor si nici a presiunii cu conditia ca Formula UARL sa fie afectata cu 
coeficientul Cp, care corecteaza valoarea in ideea ca debitul pierderilor de fond/nedetectabile variaza cu 
presiunea la puterea 1,5 iar acela provenit de la pierderile detectabile variaza cu presiunea la puterea 1,5 
pentru retele din materiale flexibile si cu 0,5 pentru materiale rigide (Teoria FAVAD- L1/L0 = (P1/P0)^n).  

Valoarea coeficientului Cp este prezentata in multiple articole dintre care amintim „Interpreting ILI in Small 
Systems” (Lambert et al…) fiind calculata pe baza formulei FAVAD. In acelasi articol se prezinta si motivele 
pentru care si la presiunea medie standard de 50 m multe sisteme prezinta ILI subunitar in conditiile utilizarii 
formulei UARL. Acestea se incadreaza in categoria sistemelor mici si foarte mici (sub 3000 de bransamente) 
care ofera posibilitatea Operatorului sa detecteze si reactioneze in timpi mult mai mici la aparitia pierderilor.  

Cazurile concrete de tari care folosesc reglementat ILI pentru toate tipurile de sisteme inclusiv cele din 
categoria „Very small” sunt prezentate in documentul Comisiei Europene – „Good practices on leakeage 
management WFD, CIS, WG, PoM”. Aici se arata cazul Austriei in care, pentru cel putin 2000 de localitati cu 
retele de distributie avand racorduri mai putine de 3000 buc si operate la presiuni mai mari de 45 m, ILI obtinut 
cu formula UARL standard a fost incadrat intr-o banda de valori subunitara majoritatea acestora fiind sub 0,7-
0,8. Cu alte cuvinte un ILI = 0,7 este considerat optim pentru aceste tipuri de localitati.  

Fata de cele prezentate si avand in vedere conditiile specifice sistemului de alimentare cu apa (presiune, 
numar de conexiuni, echipare etc.), Consultantul considera corespunzatoare utilizarea formulei UARL afectata 
cu factorul de corectie Cp (calculat dupa formula aratata) si diminuat (in functie de numarul bransamentelor) 
cu un coeficient subunitar mai mare de 0,8. Incadrarea performantei sistemului se va face prin compararea ILI 
cu valorile amintite anterior.  

Pentru mentinerea pierderilor la nivele economice optime, sistemul de alimentare cu apa va fi intretinut astfel 
incat invechirea lucrarilor sa fie contrabalansata cu masurile aplicate.  

Pana in anul de perspectiva 2048, ILI trebuie mentinut astfel incat sa depaseasca valoarea „3” daca sistemul 
are pondere mare de lucrari noi in anul implementarii si „4” daca detine infrastructura existenta importanta. 
Aceste tinte vor fi corelate cu NRW al retelei de distributie astfel incat acesta sa se regaseasca in intervalul 14 
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- 20% din volumul anual de apa distribuit, functie de marimea si vechimea infrastructurii existente. Atingerea 
tintei este posibila avand in vedere echiparea de care dispune noul sistem si experienta Operatorului Regional 
si este necesara in contextul prognozei de crestere accelerata a consumului, caracteristica ariei de proiect. 

3.5.2 Estimari ale consumului de apa 

Toate localitatile prezentate in capitolele urmatoare vor beneficia de imbunatatirea considerabila a serviciilor 
catre populatie. Acest lucru este exprimat in primul rand in cifre utilizand cei mai uzuali indicatori, cum sunt 
nivelele de servicii si ratele de apa nefacturata. Tabelul de mai jos reflecta evolutia sectorului de furnizare a 
apei in aria de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. In timp ce ratele de conectare la sistemul de apa 
cresc pana la 100% la nivelul localitatilor, cerinta de apa creste, acest lucru reflectand cresterea numarului 
clientilor.  

Consumul de apa (precum si apa uzata) depinde de un numar de parametri care se vor schimba in anii 
urmatori:  

 Evolutia populatiei va fi usor descrescatoare, conform previziunilor oficiale; 

 Cresterea consumatorilor non-casnici este considerata pozitiva; 

 Urmare a cresterii nivelului serviciilor, se estimeaza o crestere a cerintei de apa pentru institutii si 
agenti comerciali; 

 Prin reabilitarea sistemelor existente vor scadea pierderile din retea; 

 Introducerea tarifelor care sa acopere costurile si cresterea ratei de contorizare ca masuri 
fundamentale a strategiei de conservare a apei; 

 Retelele imbunatatite vor contribui semnificativ la reducerea pierderilor de apa in schemele de 
distributie si o infiltratie redusa in sistemele de colectare a apelor uzate; 

 Cresterea procentului de racordare la sistemul de canalizare conduce la cantitati mai mari de apa. 

Pentru calculul consumurilor previzionate s-a tinut seama de urmatorii factori: 

 situatia existenta privind accesul la alimentare cu apa in sistem centralizat; 

 numarul consumatorilor existenti racordati la sistemele de alimentare cu apa; 

 populatia existenta si evolutia numarului locuitorilor in perioada 2020-2050; 

 termenele de conformare privind accesul la alimentare cu apa si canalizare; 

 dinamica populatiei racordate la alimentare cu apa in perioada 2020-2050; 

 consumurile specifice estimate. 

Tabel 3-10. Proiectia cerintei de apa potabila. 

  
       

Zona de 
alimentare cu 

apa 
2021 2030 2035 2045 2050 2052 

 ORASTIE 

Populatie totala 16,219 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061 

Populatie 
conectata 

15,895 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061 

Consum 
casnic 

[mc/an] 635,823 555,634 532,345 485,678 462,486 452,691 

l/om/zi 109.6 105.7 109.5 117.4 121.6 123.3 

Consum 
non-
casnic 

[mc/an] 173,614 165,956 161,848 153,935 150,125 148,628 

NRW [mc/an] 522,495 536,773 544,873 561,442 569,914 573,338 
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% 39.2% 42.7% 44.0% 46.7% 48.2% 48.8% 

Cantitatea de apa 
preluata din surse 

m3/an 1,331,932 1,258,363 1,239,066 1,201,055 1,182,525 1,174,657 

BERIU 

Populatie totala 2,872 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781 

Populatie 
conectata 

2,297 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781 

Consum 
casnic 

[mc/an] 65,858 83,627 80,122 73,098 69,608 68,133 

l/om/zi 106.7 89.9 93.1 99.8 103.3 104.8 

Consum 
non-
casnic 

[mc/an] 6,671 6,377 6,219 5,915 5,768 5,711 

NRW 

[mc/an] 62,067 63,763 64,725 66,693 67,700 68,107 

% 35.0% 41.5% 42.8% 45.8% 47.3% 48.0% 

Cantitatea de apa 
preluata din surse 

m3/an 158,219 153,767 151,066 145,707 143,076 141,951 

ORASTIOARA 
DE SUS 

Populatie totala 1,903 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180 

Populatie 
conectata 

1,332 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180 

Consum 
casnic 

[mc/an] 31,594 45,628 43,715 39,883 37,978 37,174 

l/om/zi 65.0 74.0 76.6 82.2 85.1 86.3 

Consum 
non-
casnic 

[mc/an] 4,905 4,689 4,573 4,349 4,241 4,199 

NRW 

[mc/an] 23,560 24,204 24,569 25,316 25,698 25,853 

% 40.0% 32.5% 33.7% 36.4% 37.8% 38.5% 

Cantitatea de apa 
preluata din surse 

m3/an 60,059 74,520 72,857 69,548 67,918 67,226 

 RAPOLTU 
MARE 

Populatie totala 1,794 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113 

Populatie 
conectata 

1,435 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113 

Consum 
casnic 

[mc/an] 42,329 43,016 41,213 37,600 35,805 35,046 

l/om/zi 80.8 74.0 76.6 82.2 85.1 86.3 

Consum 
non-
casnic 

[mc/an] 4,178 3,994 3,895 3,704 3,613 3,577 

NRW 

[mc/an] 30,021 30,841 31,307 32,259 32,746 32,942 

% 40.0% 39.6% 41.0% 43.9% 45.4% 46.0% 
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Cantitatea de apa 
preluata din surse 

m3/an 76,528 77,851 76,415 73,563 72,163 71,565 

 TURDAS 

Populatie totala 1,648 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022 

Populatie 
conectata 

1,154 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022 

Consum 
casnic 

[mc/an] 60,597 45,489 43,583 39,762 37,863 37,061 

l/om/zi 80.0 85.2 88.2 94.6 97.9 99.3 

Consum 
non-
casnic 

[mc/an] 10,196 9,746 9,505 9,040 8,817 8,729 

NRW 

[mc/an] 45,697 46,946 47,654 49,103 49,844 50,144 

% 45.0% 45.9% 47.3% 50.2% 51.6% 52.3% 

Cantitatea de apa 
preluata din surse 

m3/an 116,490 102,181 100,742 97,906 96,524 95,934 

MARTINESTI 

Populatie totala 875 777 719 611 562 543 

Populatie 
conectata 

700 777 719 611 562 543 

Consum 
casnic 

[mc/an] 20,405 24,107 23,097 21,072 20,066 19,641 

l/om/zi 79.9 85.0 88.1 94.4 97.8 99.2 

Consum 
non-
casnic 

[mc/an] 10,836 10,358 10,102 9,608 9,370 9,277 

NRW 

[mc/an] 20,166 20,717 21,030 21,669 21,996 22,128 

% 35.0% 37.5% 38.8% 41.4% 42.8% 43.3% 

3.6 PROGNOZA DEBITULUI SI INCARCARII APEI UZATE 

3.6.1 Generalitati 

Apa uzata este in general colectata din areale ce au de obicei asigurata furnizarea de apa. In consecinta, 
incarcarile si debitele de apa uzata sunt in stransa legatura cu consumul de apa. Rata de generare a apei 
uzate sau a “ratei de retur a canalului” este de 100% pentru consumatorii casnici si non-casnici. Aceste valori 
sunt valabile pentru Romania.  

Facilitatile colectarii apei uzate au fost proiectate pentru a fi extinse in viitor fara adjustari majore ale retelei 
existente. Aceasta cere o strategie urbana viabila de dezvoltare fara modificari majore in decursul anilor. 
Proiectantul va fi atent la indicii de crestere urbana.  

Debitul de apa uzata depinde si de conditiile generale ale retelei. Ipotezele calauzitoare din cadrul acestei faze 
a proiectului au relevant importanta nivelului ridicat al infiltratiilor. Estimarea infiltratiilor devine cu adevarat 
importanta in cazul alinierii la viitoarele cerinte in cazul neimbunatatirii conditiei tehnice a retelelor. Este 
considerata ca importanta reducerea infiltratiilor in vederea unei extinderi, justificabila economic, a sporirii 
eficientei tratarii apelor uzate. Multe din orasele Romaniei sufera din cauza dilutiei ridicate a apelor uzate si 
care permit foarte dificil o tratare efectiva din cauza concentratiilor foarte joase.  

“Incarcarea de poluanti generata sau marimea aglomerarii este exprimata in P.E. in conformitate cu Articolul 
2(6) din Directiva: populatie echivalenta (1 P.E.) inseamna incarcarea organica biodegradabila avand un 
consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g de oxigen pe zi”.  
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Rezulta de aici ca populatia echivalenta este o masura a poluarii, reprezentand incarcarea organica 
biodegradabila medie pe persoana si zi. Incarcarea provenita dintr-o zona de colectare sau dintr-o aglomerare 
este generata de apa uzata colectata din:  

 Gospodarii (populatie casnica sau non-casnica);  

 Unitati non-casnice sau industriale.  

Apa uzata industriala colectata de la intreprinderi sau unitati economice (incluzand intreprinderi mici si mijlocii) 
este sau trebuie sa fie descarcata intr-un sistem de colectare sau intr-o statie de epurare.  

S-au luat in considerare urmatoarele relatii:  

Nr. PE = Nr. Pop. conectata + Nr. PE rezultat din incarcarile Qzi med uzat noncasnic 

Nr. PE rezultat din incarcarile Qzi med uzat noncasnic = Cantitatea CBO5 (Kg) noncasnic/60 gr*1000 

Pentru determinarea cantitatii de CBO5 s-a folosit valoarea maxima a concentratiei de poluant impusa de 
NTPA 002-2002 agentilor economici, respectiv 300 mg/litru, astfel:  

Cantitatea CBO5 (Kg) = Quz zi med noncasnic (mc/zi)*300 mg CBO5/ 1000 

Relatiile de mai sus au fost aplicate pentru fiecare an din orizontul de timp studiat iar populatia echivalenta a 
aglomerarii a fost stabilita de valoarea maxima atinsa. Populatia echivalenta maxima va fi atinsa in anul de 
conformare cand rata de conectare va fi de 100%, apoi dat fiind trendul descendent al numarului de locuitori, 
numarul PE scade, iar aportul de poluant generat de consumatorii noncasnici desi este in crestere nu poate 
genera un numar de PE mai mare decat cel atins in anul de conformare. 

3.6.2 Apa uzata menajera 

Se urmareste sa se racordeze la sistem cea mai mare parte din populatia din zonele urbane si rurale mari, 
respectiv cat mai mult posibil si tehnic fezabil. Zonele intens populate sunt deja acoperite cu retele edilitare.  

Proiectarea debitului si incarcarii de apa uzata menajera depinde intr-o mare masura de urmatorii parametric 
de proiectare:  

Generarea de apa uzata: 100 %. Diferit fata de recomandarea exprimata in Ghidul de 

pregatire al Master Planului, procentul de producere a apei uzate 

a crescut de la 80% la 100%, conform legislatiei romanesti in 

vigoare. 

Procentul de racordare la canalizare: Procentul de conectare este determinat in paginile urmatoare si 
este data de aglomerarile umane (una sau mai multe) care 
genereaza debitul de apa uzata 

Incarcarile de apa uzata: 60 g CBO5/ locuitor/ zi este dat de documentul mai sus amintit. 

Operatorul va avea grija sa educe consumatorii sa evite evacuarea 

de substante critice in retea ce pot conduce la cresteri ale 

incarcarilor. Este important sa se evite orice risc de evacuare de 

substante toxice in retea, fapt care poate sa perturbe procesul de 

epurare a apelor. 

3.6.3 Apa reziduala nemenajera 

In privinta proiectarii debitelor si incarcarilor apelor uzate altele decat cele casnice, s-au adoptat urmatorii 
parametrii de proiectare din Ghid:  

Generarea de apa uzata: 100 % din apa consumata se va intoarce la canalizare si la statia de epurare cu 
diferite grade de poluare. 

Incarcarea apei uzate: Sursele de poluare industriala sunt constranse sa satisfaca cerintele 
normativului NTPA 002 pentru a raspunde cerintelor de protectie a statiilor de 
epurare a apelor. Operatorii monitorizeaza firmele industriale si pot sa aplice 
taxe in caz de incarcari excesive. Un plan de actiune urmareste sa grupeze 
activitati corespunzatoare. Descarcarile directe in emisari nu sunt monitorizate 
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de catre operator, ci de catre Apele Romane si trebuie sa satisfaca cerintele 
normativului NTPA 001. 

Concentratiile apei 
uzate: 

Trebuie sa fie in conformitate cu standardele romanesti si europene asa cum 
este subliniat in NPTA 002. 

3.6.4 Infiltrare 

Una din principalele dificultati intalnite in retelele de canalizare este nivelul ridicat de infiltrare. Pe langa 
capacitatea redusa de drenare si efortul mare de pompare, infiltratia poate pune in pericol procesul de tratare. 
Oricum infiltratia nu poate fi in totalitate evitata si de aceea nu pot fi depasite niste limite.  

Infiltratia in sistemul de canalizare se bazeaza pe urmatorii parametri:  

 Starea fizica a retelei de canalizare,  

 Caracteristicile solului. Un sol permeabil transmite cu rapiditate apa subterana si conduce al 
cresterea debitului in sistemul de canalizare atunci cand nivelul apei subterane este ridicat,  

 Pierderile de apa din reteaua de apa potabila sunt de obicei mai mari decat din conductele de 
canalizare (aceasta apa isi croieste singura drum catre conductele de canalizare),  

Pentru a detine un contol asupra infiltratiilor este esential sa se desfasoare urmatoarele masuri:  

 Documentarea completa asupra retelelor incluzand inversarile de sensuri de curgere, materialele 
conductelor, varsta conductelor, aparitia de blocaje sau alte incidente.  

 Realizarea unei campanii de spalare a conductelor urmate de inspectia CCTV poate fi de mult ajutor 
in desavarsirea documentarii asupra conductelor.  

 Un program de evaluare a infiltrarii care sa stabileasca prioritati de interventie pe care sa se bazeze 
operatiunile de reabilitare sau de inlocuire. Evaluarea se poate efectua pe baza de masuratori de 
debite, analize chimice si indicatori. Pe baza faptului ca in general apele uzate au o compozitie de 
poluanti cunoscuta, putem mentiona ca experienta anterioara ne arata ca o balanta pe baza de 
incarcari cu continut de fosfor ofera bune rezultate la un cost acceptabil.  

Se accepta ca masurile descrise mai sus vor imbunati eficienta reducerii infiltratiilor.  

Procentul de acoperire a supravegherii infiltratiilor vor reduce investitiile pentru reabilitarea retelei de 
canalizare. Totusi, este dificil de a gasi o formula care sa stabileasca realizarea unei anumite reduceri a 
infiltratiilor in urma reabilitarii retelei. 

3.6.5 Apa pluviala 

In general, noile sisteme de canalizare se vor proiecta ca sisteme separative de apa uzata. Acolo unde sisteme 
unitare existente necesita imbunatatire sau inlocuire, la nivel de Master Plan se accepta a fi inlocuite cu 
conducte de aceeasi dimensiune, numai daca nu exista probleme de inundare in timpul ploilor mari.  

La faza de proiectare de detaliu se realizeaza dimensionarea retelelor si estimarea debitelor maxime de apa 
pluviale in conformitate cu standardele romanesti corespunzatoare. STAS 9470 contine diagrame pentru 
estimarea intesitatii ploilor din fiecare zona din Romania. Pe sistemele unitare de canalizare se vor prevedea 
deversori de apa pluviala de fiecare data cand se asteapta la supraincarea hidraulica a retelei, deversori care 
vor diminua incarcarea hidraulica a statiilor de pompare sau a statiei de epurare. De cate ori este posibil 
volumele de retentie vor folosi pentru a evita ca prima ploaie sa intre in emisar.  

O problema frecventa in sistemele separative de canalizare este numarul ridicat de racordari gresite. Aceasta 
consta in racordari si evacuari de ape uzate menajere la canalizarile pluviale, secundare sau principale, ceea 
ce pe termen scurt va conduce la formarea unor colectoare in sistem combinat cu luarea masurilor necesare 
pentru a proteja emisarul receptor. 

3.6.6 Apele provenite de la fose septice 

Se vor utiliza inca fose septice pentru evacuarea apelor uzate casnice in viitor atat in sate cat si in cateva zone 
suburbane. Continutul foselor septice va fi preluat de statiile de epurare pentru al trata corespunzator. Acele 
zone, care din motive economice nu pot fi luate in considerare ca fiind echipate cu retea de canalizare, vor 
continua sa fie echipate cu aceste fose septice. Se recomanda incurajarea consumatorilor de a se dota cu 
fose septice moderne, care sa satisfaca atat cerintele de comfort, cat si de mediu. 
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3.6.7 Debite de varf 

Variatiile orare si zilnice sezoniere ale debitelor de apa uzata de la consumatori casnici, institutii si industrii vor 
reflecta variatiile consumului de apa potabila. 

Urmatoarea sectiune prezinta estimarea debitelor si incarcarilor de apa uzata prognozate. Evolutia numarului 
populatiei deservite este strans legata de repere de control care depind de procentul de conectare a 
consumatorilor la retea. In plus sunt prezentate debitele si incarcarile de ape uzate cat si descresterea 
infiltratiei. 
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Tabel 3-11. Colectarea apei uzate pe tipuri de consumatori si aglomerari (anul 2021). 

UAT 
Populatie 
conectata 

Grad de 
conectare 

(%) 

Colectare apa uzata 

Cantitate 
apa uzata 
evacuata 
de catre 

populatie 
(facturata)  

[mc/an] 

Consum noncasnic 
[mc/an] 

Volum de apa colectat 

[mc/an] 

Populatie 
Ag. 

Economici 
Institutii 
publice 

Total 
consum 
colectat 

Infiltratii si 
aflux de 

apa 

Total 
influent in 

SE 

MUNICIPIUL ORASTIE 15,732 97.00% 570,405 304,466 874,871 182,593 1,057,464 

COMUNA BERIU 2,010 70.00% 65858 2565 68,423 13,424 81,847 

COMUNA ORASTIOARA DE SUS 0 0.00% 0 0 0 0 0 

COMUNA RAPOLTU MARE 0 0.00% 0 0 0 0 0 

COMUNA TURDAS 0 0.00% 0 0 0 0 0 

COMUNA MARTINESTI 0 0.00% 0 0 0 0 0 

TOTAL ARIE DE OPERARE 17,743 70.10% 636,263 307,031 943,294 196,017 1,139,311 
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Tabel 3-12. Prognoza colectare apa uzata. 

Aglomerare/UAT 2021 2030 2035 2045 2050 2052 

CLUSTER ORASTIE 

   ORASTIE Populatie totala 16,219 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061 

Populatie racordata 15,732 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061 

Grad de racordare (%) 97% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata 
casnica 

(mc/an) 570,405 555,634 532,345 485,678 462,486 452,691 

l/cap/zi 99.3 105.7 109.5 117.4 121.6 123.3 

Apa uzata 
noncasnic 

(mc/an) 304,466 291,036 283,832 269,956 263,274 260,648 

Infiltratii si 
aflux de apa 

(mc/an) 182,593 186,743 189,089 193,870 196,305 197,288 

% 17.3% 18.1% 18.8% 20.4% 21.3% 21.7% 

Volum de apa uzata 
colectat 

1,057,464 1,033,413 1,005,267 949,503 922,065 910,627 

BERIU Populatie totala 2,872 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781 

Populatie racordata 2,010 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781 

Grad de racordare (%) 70% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata 
casnica 

(mc/an) 65,858 83,627 80,122 73,098 69,608 68,133 

l/cap/zi 106.7 89.9 93.1 99.8 103.3 104.8 

Apa uzata 
noncasnic 

(mc/an) 2565 2,452 2,391 2,274 2,218 2,196 

Infiltratii si 
aflux de apa 

(mc/an) 13,424 13,729 13,902 14,253 14,432 14,504 

% 16.4% 13.8% 14.4% 15.9% 16.7% 17.1% 

Volum de apa uzata 
colectat 

81,847 99,808 96,415 89,626 86,258 84,834 

 
ORASTIOARA 
DE SUS 

Populatie totala 1,903 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180 

Populatie racordata 0 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata 
casnica 

(mc/an) 0 45,628 43,715 39,883 37,978 37,174 

l/cap/zi 0.0 74.0 76.6 82.2 85.1 86.3 

Apa uzata 
noncasnic 

(mc/an) 0 4,689 4,573 4,349 4,241 4,199 

Infiltratii si 
aflux de apa 

(mc/an) 0 1,897 1,921 1,969 1,994 2,004 

% 0.0% 3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.6% 

Volum de apa uzata 
colectat 

0 52,213 50,208 46,201 44,214 43,377 

 RAPOLTU 
MARE 

Populatie totala 1,794 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113 

Populatie racordata 0 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata 
casnica 

(mc/an) 0 43,016 41,213 37,600 35,805 35,046 

l/cap/zi 0.00 74.02 76.64 82.18 85.10 86.29 

Apa uzata 
noncasnic 

(mc/an) 0 3,994 3,895 3,704 3,613 3,577 

Infiltratii si 
aflux de apa 

(mc/an) 0 468 474 486 492 494 

% 0.0% 10.5% 10.8% 11.6% 12.0% 12.1% 

Volum de apa uzata 
colectat 

0 4,461 4,368 4,190 4,104 4,071 

 TURDAS Populatie totala 1,648 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022 
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Populatie racordata 0 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata 
casnica 

(mc/an) 0 45,489 43,583 39,762 37,863 37,061 

l/cap/zi 0.0 85.2 88.2 94.6 97.9 99.3 

Apa uzata 
noncasnic 

(mc/an) 0 55,236 53,088 48,802 46,680 45,790 

Infiltratii si 
aflux de apa 

(mc/an) 0 1,813 1,836 1,882 1,906 1,915 

% 0.0% 3.2% 3.3% 3.7% 3.9% 4.0% 

Volum de apa uzata 
colectat 

0 57,048 54,923 50,684 48,585 47,705 

MARTINESTI Populatie totala 875 777 719 611 562 543 

Populatie racordata 0 777 719 611 562 543 

Grad de racordare (%) 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

Apa uzata 
casnica 

(mc/an) 0 24,107 23,097 21,072 20,066 19,641 

l/cap/zi 0.0 85.0 88.1 94.4 97.8 99.2 

Apa uzata 
noncasnic 

(mc/an) 0 10,358 10,102 9,608 9,370 9,277 

Infiltratii si 
aflux de apa 

(mc/an) 0 1,927 1,951 2,000 2,025 2,035 

% 0.0% 5.3% 5.5% 6.1% 6.4% 6.6% 

Volum de apa uzata 
colectat 

0 36,392 35,149 32,680 31,461 30,953 

3.7 CONCLUZII 

Principalele date privind necesarul de apa, debitele si incarcarile apei uzate si proiectiile socio-economice 
pentru orizontul de planificare 2050, evidentiate in Capitolul 3, au fost admise ca date de baza pentru viitoarele 
etape ale Master Planului.  

Pentru dezvoltarea viitoare a unor ZONE DE ALIMENTARE cu apa in judetul Hunedoara s-a pornit de la 
urmatoarele premise:  

 Evolutia demografica din urmatorii 30 de ani se va incadra in parametrii prognozei prezentate;  

 Consumul de apa pe cap de locuitor va creste;  

 Se vor reduce pierderile fizice si administrative;  

 Toti consumatorii bransati vor fi contorizati in urmatorii 30 de ani.  

Dezvoltarea generala a intregii zone cuprinse in Master Plan se va axa pe atingerea standardului european si 
configurarea sectorului de alimentare cu apa pentru ca ZONA DE ALIMENTARE sa fie similara 
corespondentilor din aceasta categorie Europa de Vest. Standardadul de viata al populatiei se va modifica si 
se va adapta cerintelor; pretul apei va fi influentat in mare masura de standardul de constientizare in privinta 
mediului inconjurator.  

Ca baza de calcul pentru proiectii s-au utilizat debite si incarcari estimative pentru anul 2020. Sarcinile de apa 
uzata raman insa neschimbate intrucat depind de obiceiuri de uzanta domestica a apei si de alte activitati.  

S-a luat in considerare faptul ca, limitele unei aglomerari pot sa corespunda sau nu cu granitele unitatii 
administrative - cateva unitati administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate 
administrativa poate fi compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de concentrate, 
separate in spatiu/teritorial.  

In cadrul Master Plan-ului, lista aglomerarilor din sectoorul de apa uzata a fost realizata pe baza Raportului cu 
lista actualizată de aglomerări de peste 2.000 locuitori echivalenți, incluzând detalii și hărți pe baza 
metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  care a fost elaborat in cadrul ”Acordului de 
prestări de servicii de asistență tehnică rambursabilă privind asistența acordată României pentru analizarea și 
abordarea provocărilor apărute în îndeplinirea cerințelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 
(DEAUU)”, încheiat de către MMAP cu BM la data de 28 ianuarie 2019. 

În conformitate cu cerințele de conformare a raportărilor prevăzute în art.15 din DEAUU, încărcarea generată 
de aglomerare s-a evaluat astfel: 
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aggGenerated încărcarea generată în cadrul aglomerării, în l.e.; 

LaggC1 încărcarea generată în cadrul aglomerării, colectată prin SC, în l.e.; 

LaggC2 încărcarea generată în cadrul aglomerării, abordată prin SIA, în l.e.; 

Lagg WithoutTreatment încărcarea generată în cadrul aglomerării, care nu este colectată prin SC 
şi nu este abordată prin SIA, în l.e. 

Pentru calculul locuitorilor echivalenti s-a utilizat o valoare de 60 g CBO5/zi/cap de locuitor.  

In privinta apelor uzate non-domestice, se pleaca de la premiza respectarii valorii standard NTPA de 300 mg 
CBO5/l. 

Din moment ce zonele rurale sunt acoperite doar in mica masura de retele de canalizare, noile retele de 
canalizare, daca sunt montate corect, vor determina o scadere a infiltratiilor si vor avea un impact semnificativ 
asupra eficientei noilor facilitati de epurare a apelor uzate. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare GOSCOM                     Capitolul 4. Obiective nationale si judetene  

  

Pag. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4 

OBIECTIVE NATIONALE SI JUDETENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare GOSCOM                     Capitolul 4. Obiective nationale si judetene  

  

Pag. 2 

 

 

CUPRINS 

 

4 OBIECTIVELE NATIONALE SI JUDETENE ............................................................................... 3 

4.1 REZUMAT .................................................................................................................................. 3 

4.2 OBIECTIVE NATIONALE IN SECTORUL DE APA SI APA UZATA ........................................ 4 

4.2.1 CERINTE DE CONFORMARE IN SECTORUL ALIMENTARII CU APA ................................... 6 

4.2.2 CERINTE DE CONFORMARE IN SECTORUL APELOR UZATE ............................................. 7 

4.2.3 PROGRAME OPERATIONALE .................................................................................................. 9 

4.3 INTERCORELARI CU STRATEGII NATIONALE, REGIONALE SI ALTE STRATEGII 
RELEVANTE 10 

4.4 STRATEGIA JUDETULUI HUNEDOARA– infrastructura de apa si apa uzata - aria de 
deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ................................................................................................ 25 

4.4.1 TINTE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DIRECTIVEI 91/271/CEE ..................... 25 

4.4.2 TINTE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DIRECTIVEI 98/83/CE ......................... 27 

4.4.3 CONCLUZII............................................................................................................................... 28 

 

LISTA TABELELOR 
Tabel 4-1. Parametri necesar a fi conformati functie de marimea localitatii. ...................................................... 7 
Tabel 4-2. Termene limita pentru conformare – alimentarea cu apa. ................................................................ 7 
Tabel 4-3. Termene de conformare ale aglomerarilor din judetul Hunedoara. ................................................ 27 
Tabel 4-4 . Lista clustere/aglomerari din judetul Hunedoara - arie de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM 

SA ............................................................................................................................................................... 29 
Tabel 4-5. Sisteme apa existenta in judetul Hunedoara - arie de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA.

 ................................................................................................................................................................... 31 
 

 

 

 

 

 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare GOSCOM                     Capitolul 4. Obiective nationale si judetene  

  

Pag. 3 

 

4 OBIECTIVELE NATIONALE SI JUDETENE 

4.1 REZUMAT 

Romania si-a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea 
apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate. In 
vederea conformarii cu prevederile acestor directive Romania a avut perioade de tranzitie, aceste nefiind 
respectate. Astfel, pana in decembrie 2015, era necesara conformarea cu anumiti parametri ai apei potabile, 
iar pana in 2018 trebuiau indeplinite obligatiile privind colectarea si tratarea apei uzate in aglomerarile cu peste 
2000 l.e., cu termen intermediare pentru aglomerarile peste 10.000 l.e. in decembrie 2015. 

In Raportul de Tara din 2020, se arata ca politica Romaniei in domeniul apei prezinta in continuare deficiente, 
in special in ceea ce priveste accesul la apa si la canalizare in zonele rurale, precum si cantitatea si calitatea 
apei potabile. Totodata, Raportul evidentiaza ca actiunile legate de colectarea apelor uzate si conectarea la 
infrastructura publica de canalizare nu sunt inca finalizate, iar diferenta pana la atingerea obiectivului fixat 
privind colectarea apelor uzate generate de aglomerarile cu peste 2 000 de locuitori echivalenti este de 26 %.  

La nivelul UE, in medie, 96 % din cetateni sunt conectati in prezent la rezerve de apa potabila, iar in Romania 
in 2017 doar 67,5 % din cetateni erau conectati la apa potabila. Accesibilitatea din punct de vedere financiar 
este cea mai scazuta din UE, cheltuielile cu aprovizionarea cu apa si cu canalizare reprezentand peste 6 % 
din cheltuielile gospodariilor din cadrul celui mai sarac grup al populatiei. Masurile identificate in Raportul de 
Tara vizeaza extinderea si modernizarea infrastructurii de apa potabila si de apa uzata, monitorizarea calitatii 
apei potabile si modernizarea laboratoarelor pentru o mai buna monitorizare a substantelor deversate in ape. 

Desi au fost finantate proiecte prin POSM 2007-2013,  prin POIM 2014-2020 si prin PNDR 2007-2013 si 2014-
2020 (unele proiecte inregistrand intarzieri), exista decalaje in atingerea tintelor asumate prin Tratatul de 
Aderare. In consecinta, pentru aglomerarile peste 10.000 l.e., in data de 08.06.2018, COM a transmis 
autoritatilor romane scrisoarea de punere in intarziere in cauza 2018/2109 referitoare la Directiva 91/271/CEE. 

In vederea cresterii nivelul de conformare al aglomerarilor umane cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane, si in special in ceea ce priveste aglomerarile urbane neconforme de peste 
10.000 l.e., au fost identificate principalele masuri de conformare: 

 masuri tehnice de tipul construirea retelelor de canalizare a apelor uzate in aglomerari fara sisteme 
de colectare, extinderea retelelor de canalizare existente pentru asigurarea capacitatii necesare 
pentru colectarea tuturor apelor uzate si reabilitarea retelelor de canalizare vechi si deteriorate 
(indeplinirea cerintelor art. 3 si Anexa I, sectiunea A); 

 masuri tehnice de tipul reabilitarea / modernizarea statiilor de epurare existente in vederea asigurarii 
epurarii avansate a apelor uzate (epurare tertiara) si construirea statiilor de epurare tertiare, precum 
si asigurarea managementul namolului generat in statiile de epurare (indeplinirea cerintelor art. 4 si 
art. 5); 

 masuri specifice de operare-exploatare a statiilor de epurare pentru realizarea unei calitati conforme 
a apelor uzate epurate inainte de evacuare in resursele de apa; realizarea unei epurari eficiente si 
atingerea performantelor corespunzatoare de indepartare a poluantilor (materii in suspensie, materii 
organice si nutrienti); eficientizarea operarii statiilor de epurare de catre operatorii de apa si 
functionarea la parametrii a obiectelor tehnologice (art. 10, 15 si Anexa I, sectiunile B si D); 

 masuri legislative care, in complementaritate cu masurile tehnice de asigurare a infrastructurii de 
colectare si epurare necesare pentru conformare, sa sprijine cresterea nivelelor de conectare la 
retelele de canalizare si la statiile de epurare, prin facilitarea implementarii de masuri economico-
sociale si fiscale de sprijinire atat a populatiei sarace in accesul la servicii de apa si canal, cat si a 
operatorilor de servicii de apa si canal; 

 alte tipuri de masuri: constientizarea continua a autoritatilor administratiei publice locale, precum si 
a operatorilor serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu privire la luarea masurilor necesare 
pentru implementarea riguroasa a prevederilor Directivei 91/271/CEE. 

Pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare si realizarea conformarii aglomerarilor mai 
mari de 2.000 l.e. si avand in vedere faptul ca Planul de implementare al Directivei, elaborat in anul 2004, nu 
mai reflecta situatia actuala, autoritatile romane implementeaza in perioada 2019-2021 un proiect national 
pentru actualizarea si accelerarea conformarii, prin care sa se prevada modul in care se va realiza conformarea 
aglomerarilor cu mai mult de 2.000 l.e., in special in ceea ce priveste masurile de conformare, finantarea lor si 
perioada in care acestea se vor conforma. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, ca lider de proiect, 
si Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, deruleaza un proiect cu finantare prin Programul 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, referitor la „Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice 
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centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si raportarea 
cerintelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui proiect este necesara pentru a gestiona eficient 
aceasta problematica prin realizarea unui Plan de accelerare a implementarii si conformarea cu prevederile 
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum si realizarea unei strategii pentru apa 
potabila si apa uzata. De asemenea, rezultatele proiectului vor contribui la definirea clara a atributiilor si 
competentelor fiecarei institutii implicate si vor oferi instrumente pentru definirea unor mecanisme de 
consultare, evaluare si raportare la Comisia Europeana a stadiului implementarii cerintelor europene. 

Majoritatea aglomerarilor mai mari de 10.000 l.e. au fost incluse in aplicatiile de finantare europeana din 
fondurile de coeziune, prin intermediul POS Mediu 2007-2013, iar lucrarile sunt continuate prin Programul 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, si ulterior PODD 2021-2027, incluzand si aglomerarile mai mici de 
10.000 l.e. 

Pentru realizarea conformarii cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane si 
indeplinirea obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana sunt necesare 
actiuni de continuare a implementarii masurilor pentru realizarea/modenizarea si functionarea 
corespunzatoare a infrastructurii de apa uzata. 

Avand in vedere decalajul substantial in indeplinirea angajamentelor de conformare, investitiile care vizeaza 
sectorul apa – apa uzata din Programul Operational Dezvoltare Durabila - PODD reprezinta o prioritate 
strategica si vor fi realizate conform Master Planurilor Judetene reactualizate si a Planurilor de Management 
ale Bazinelor Hidrografice. Totodata, in PODD va continua politica de regionalizare in sector, demarata in 
perioadele de programare financiara anterioare, avandu-se in vedere implementarea proiectelor incepute in 
perioada 2014-2020 a caror finalizare se va realiza incepand cu anul 2023, precum si dezvoltarea de noi 
proiecte care vizeaza conformarea cu prevederile Directivei privind epurarea apelor uzate urbane si celei 
privind alimentarea cu apa. 

In acest capitol sunt prezentate obiectivele ce trebuie indeplinite la nivel national, regional si local pentru 
conformarea cu cerintele Directivelor UE relevante in domeniul apei si al apelor uzate.  

Sinteza cerintelor Directivelor, a factorilor de decizie si a responsabilitatilor in implementarea Directivelor – asa 
cum reies din Planurile de Implementare elaborate de Guvernul Romaniei – sunt reliefate in partea introductiva 
a capitolului. Derogarile obtinute prin Tratatul de Aderare la termenele de conformare - partiala si totala - cu 
cerintele Directivelor sunt prezentate in continuare si reprezinta, in fapt, tinte nationale ale Romaniei de atins 
in domeniul apei prin realizarea infrastructurii necesare pentru apa potabila si apa uzata. In continuare, sunt 
analizate planurile si strategiile nationale, respectiv judetene a caror implementare concura la atingerea tintelor 
prezentate anterior. 

In partea de final a acestui capitol sunt identificate asezarile umane din judetul Hunedoara care cad sub 
incidenta cerintelor directivelor europene si termenele de conformare aferente. In baza clarificarilor aduse prin 
Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” la definitia 
Directivei privind aglomerarile pentru sectorul apei uzate, au fost identificate pentru judetul arie de deservire a 
SC ACTIVITATEA GOSCOM SA aglomerarile umane care inlocuiesc lista din Anexa 3 la Planul de 
Implementare al Directivei europene. In domeniul alimentarii cu apa potabila, se impune ca toate localitatile 
cu mai mult de 50 locuitori sa aiba acces la apa potabila de calitate corespunzatoare, conform cerintelor 
Directivei europene privind calitatea apei destinata consumului uman. 

Stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din judetul Hunedoara se 
bazeaza pe tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare si de Raportul cu lista actualizata de aglomerari 
de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza metodologiei de optimizare a costurilor 
de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul ”Acordului de prestari de servicii de asistenta 
tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei pentru analizarea si abordarea provocarilor aparute 
in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)”. Astfel, procentele 
stabilite la nivel national reprezinta nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Hunedoara, inclusiv pentru 
arie de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. 

4.2 OBIECTIVE NATIONALE IN SECTORUL DE APA SI APA UZATA  

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca calitatea factorilor 
de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european.  

Strategiile nationale, planurile nationale, regionale si locale rezulta din obligatiile asumate de Romania in 
calitate de stat membru al Uniunii Europene de a se conforma obiectivelor convenite la nivel comunitar, in 
special cele statuate in Tratatul de Aderare, Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila (actualizata in 2006), 
Strategia Europa 2020, Tratate si Conventii internationale in domenii specifice.  

Documentele strategice elaborate sunt actualizate pentru a asigura o viziune coerenta asupra politicii de 
dezvoltare durabila a Romaniei si asupra modului in care aceasta poate fi reflectata in practica. 
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In cadrul acordurilor de aderare la Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei s-a angajat sa se conformeze 
legislatiei UE privind protectia mediului. Directivele europene cheie in sectorul apei potabile si apei uzate 
orasenesti, care fundamenteaza elaborarea prezentului Master Plan sunt:  

 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane 
uzate (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin: 

 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1)  

 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 
consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:  

 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1). 

In pregatirea aderarii la UE, in octombrie 2004, Guvernul Romaniei a prezentat Planuri de Implementare pentru 
cele doua Directive in care au fost analizate cerintele principale ale directivelor, responsabilii pentru 
indeplinirea lor, propuneri pentru termenele de realizare si resursele necesare estimate. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu necesita investitii majore pentru extinderea retelelor de apa si apa uzata, 
realizarea si reabilitarea/modernizarea statiilor de tratare, a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare. 
Astfel, la nivel national, in aglomerarile mai mari de 2.000 l.e., la sfarsitul lunii decembrie 2019, au fost 
inventariate 1.886 retele de canalizare, din care 1.209 functionale si 677 aflandu-se in diferite stadii de 
executare. In ceea ce priveste statiile de epurare a apelor uzate, in aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. existau 
809 statii de epurare, din care 678 functionale si alte 131 statii de epurare noi, finalizate, la care populatia 
urmeaza sa fie racordata. Gradul de acoperire cu sisteme de colectare a apelor uzate, in aglomerari mai mari 
de 2.000 l.e., corespunde unei incarcari biologice de cca. 64,28% locuitori echivalenti, iar gradul de acoperire 
cu statii de epurare a apelor uzate corespunde unei incarcari biologice de cca. 60,87% locuitori echivalenti. 
Investitiile realizate in perioada ianuarie - decembrie 2019 pentru infrastructura de apa uzata se ridica la cca. 
223 mil. Euro. 

Pentru intarirea capacitatii beneficiarilor din sectorul de apa si apa uzata in procesul de management strategic 
al portofoliului de proiecte POIM, MFE/MIPE a incheiat cu BERD Acordul de servicii de asistenta tehnica pentru 
consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania.  

Pentru investitiile in domeniul apei-apei uzate, pe OS 3.2 din POIM au fost depuse 105 proiecte in valoare 
totala eligibila de 5.935,29 mil. euro. Din acestea s-au contractat 97 proiecte in valoare totala de 5.737,14 mil 
euro (apelul de proiecte e deschis pana la 31 decembrie 2023). Prin proiectele de infrastructura selectate, 
3.914.028 de persoane vor beneficia de o mai buna alimentare cu apa (valoarea efectiv realizata la 31 
decembrie 2020 este 333.306 persoane) si se va atinge valoarea de 4.953.634 populatie echivalenta 
suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate (valoarea efectiv realizata la 31 decembrie 
2020 este 383.120 populatie echivalenta). 

De asemenea, pentru intarirea capacitatii autoritatilor s-a semnat ”Acordul de prestari de servicii de asistenta 
tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei pentru analizarea si abordarea provocarilor aparute 
in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)”, incheiat de catre MMAP 
cu Banca Mondiala. Rezultatele proiectului vor consta in:  

i. elaborarea unui Plan reactualizat de implementare a DEAUU - care se afla in curs de finalizare. 

ii. In vederea elaborarii Planului au avut loc intalniri de lucru in teren si online cu MMAP, MIPE, MDLPA, 
BM si factori interesati (Asociatia Romana a Apei, ANRSC, operatori de servicii de apa uzata, autoritati 
locale etc.). In continuare mai este necesara validarea listei aglomerarilor mai mari de 2.000 locuitori 
echivalenti si a masurilor si costurilor de conformare de catre MIPE, impreuna cu operatorii de servicii 
de apa uzata si autoritatile locale implicate in implementarea proiectelor finantate din fonduri de 
coeziune (POIM 2014-2020 si PODD 2021-2027);  

iii. elaborarea unei Strategii nationale privind alimentarea cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate 
urbane - in curs de realizare de catre expertii BM;  

iv. dezvoltarea si implementarea sistemului de colectare, prelucrare si raportare a datelor - BM a elaborat 
o propunere de caiet de sarcini;  

v. promovarea unui proiect de act normativ (lege) privind definirea obligatiilor si responsabilitatilor legate 
de colectarea si epurarea apelor uzate urbane, care decurg din prevederile DEAUU.  

Proiectul este finantat prin POCA 2014-2020 si are valoarea de 15,8 mil. lei, activitatile incepute in august 
2019, avand termenul de finalizare in martie 2022. 
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4.2.1 CERINTE DE CONFORMARE IN SECTORUL ALIMENTARII CU APA 

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 

Cerintele principale ale directivei: 

 Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si valori pentru 
parametrii relevanti (Articolele 2-5).  

 Obligatia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), in care apa trebuie sa fie corespunzatoare 
valorilor stabilite conform Articolului 5.  

 Obligatia de a asigura monitorizarea reglementata, pe intreaga tara, a calitatii apei destinate 
consumului uman (Articol 7) si informarea adecvata si actualizata a consumatorilor (Articolul 13), 
inclusiv publicarea regulata a rapoartelor si prezentarea lor catre Comisie.  

 Obligatia de a asigura ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se restabili 
calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate, interzicerea folosirii 
apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate, acordarea de posibile derogari in 
conditiile prevazute de directiva si informarea consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 si 13). 

 Obligatia de a asigura ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei destinate 
consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice (Articol 10). 

Factori de decizie si responsabilitati in implementarea Directivei 

Ministerul Sanatatii9: 

 Supravegheaza sanitar (autorizare sanitara si autorizare temporara pe perioada derogarii, inspectie 
sanitara) si controleaza monitorizarea calitatii apei efectuata de catre producator si/sau distribuitor; 

 Controleaza calitatea apei folosite in industria alimentara de catre producator, calitatea apei 
imbuteliate; 

 Avizeaza sanitar produsele si materialele in contact cu apa; 

 Asigura monitorizarea de audit, informarea si raportarea catre Comisia Europeana. 

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:  

 Asigura protectia apei de profunzime si a apei de suprafata, a resurselor de apa si monitorizarea 
apei la sursa.  

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale10:  

 Asigura centralizarea planurilor de conformare pentru apa folosita in industria alimentara, din surse 
proprii. 

Ministerul Administratiei si Internelor: 

 Centralizeaza planurile de conformare; 

 Monitorizeaza si controleaza implementarea acestora. 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii:  

 Stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea 
parametrilor indicatori de radioactivitate.  

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Publice:  

 Emite licenta de operare in care este inclusa cerinta pentru intocmirea planului de conformare. 

Autoritatile publice locale, producatorii si distribuitorii:  

 Asigura conformarea la prevederile Directivei; 

 Iau masuri pentru asigurarea monitorizarii calitatii apei potabile; 

 Iau masuri de remediere si aplicare a restrictiilor de utilizare, solicitarea derogarilor; 

 Asigura datele pentru intocmirea Raportului national privind calitatea apei potabile. Inregistreaza si 
pastreaza datele privind calitatea apei potabile; 

 Asigura accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile; 
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 Intocmesc impreuna cu autoritatea de sanatate publica judeteana Raportul judetean privind calitatea 
apei potabile. 

Tabel 4-1. Parametri necesar a fi conformati functie de marimea localitatii. 

Nota: oxidabilitate (5 mg/l) 

Sursa: Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului. 

Conform Tratatului de aderare au fost stabilite urmatoarele termene limita pentru implementare in vederea 
indeplinirii parametrilor calitativi stipulati in Directiva CE 98/83/CE. Conform POS Mediu, 70 % din populatie 
va fi conectata, pana in 2015, la serviciile de baza in sistem integrat la nivel regional.  

Urmatorul tabel prezinta termenele limita pentru conformare prevazute in Tratatul de aderare si in POS Mediu.  

Tabel 4-2. Termene limita pentru conformare – alimentarea cu apa. 

POS - Mediu Parametrii Valoare tinta 
Data conformare 

la valoarea tinta 

Apa potabila 
Populatia conectata la servicii de apa in 

sistem regional 
>70% 2015 

In data de 1 februarie 2018, a fost propusa de catre Comisia Europeana, o noua Directiva privind imbunatatirea 
calitatii apei potabile, care va facilita accesul la aceasta, permitand totodata o mai buna informare a cetatenilor. 
Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esentiale de calitate, inclusiv in 
ce priveste alimentarea cu apa, constituind astfel raspunsul la prima initiativa cetateneasca europeana 
incununata de succes „Right2Water”, care a reunit 1,6 milioane de semnaturi in sprijinul imbunatatirii accesului 
la o apa potabila sigura pentru toti europenii. 

Noile norme au in vedere: 

 imbunatatirea calitatii si sigurantei apei prin adaugarea de substante noi si emergente la lista de 
criterii pentru determinarea sigurantei apei, in concordanta cu cele mai recente cunostinte stiintifice 
si recomandari ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii; 

 imbunatatirea accesului la apa potabila pentru toti cetatenii si, in special, pentru grupurile vulnerabile 
si marginalizate, De exemplu prin instalarea, in spatiile publice, a unor echipamente care sa permita 
acest acces, lansarea unor campanii de informare a cetatenilor cu privire la calitatea apei pe care o 
beau si incurajarea administratiilor si cladirilor publice sa ofere acces la apa potabila; 

 acces usor si comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informatii despre calitatea apei potabile si 
aprovizionarea cu apa potabila in zonele in care locuiesc, sporind astfel increderea in apa de robinet; 

 o mai buna gestionare a apei potabile de catre statele membre, ce va permite evitarea pierderilor 
inutile de apa si va contribui la reducerea amprentei de carbon, respectiv realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabila pentru 2030 (obiectivul 6) si a obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbarile climatice. 

4.2.2 CERINTE DE CONFORMARE IN SECTORUL APELOR UZATE 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti 

Cerintele principale ale Directivei: 

1. Identificarea zonelor sensibile de pe teritoriul Romaniei (art. 5(1)).  

Aquis 
communautaires 

cap. 22 
Marime localitate (S) Parametri 

Data conformare 
la Directive 

Apa potabila 

10.000 loc. > S Oxidabilitate 

31.12.2010 
100.000 loc. > S > 10.000 Oxidabilitate, turbiditate 

S > 100.000 loc. 
Oxidabilitate, amoniu, aluminiu, 
pesticide, fier si mangan 

10.000 loc. > S 
Amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, 
fier, plumb, cadmiu si pesticide 

31.12.2015 

100.000 loc. > S > 10.000 
Amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, 
fier, plumb, cadmiu, pesticide, 
mangan 
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2. Asigurarea ca toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. sunt prevazute cu sisteme de colectare a apei 
uzate orasenesti (art. 3).  

3. Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu mai mult 
de 2.000 l.e., sunt subiectul unei epurari secundare sau echivalente inainte de descarcare (art. 4. 
Asigurarea ca apele uzate orasenesti care intra in sistemele de colectare ale aglomerarilor cu mai mult 
de 10.000 l.e., situate in zonele sensibile, sunt supuse unei epurari mai stringente inainte de descarcare, 
iar apa descarcata satisface standardele de emisii relevante pentru azot si fosfor (Anexa I, tabel 2, art. 
5 alin. 2, 3, 4).  

4. Asigurarea ca apele uzate orasenesti colectate din aglomerarile cu mai mult de 2.000 l.e. si descarcate 
in cursuri de apa curgatoare, si cele provenite din aglomerari cu mai putin de 10,000 l.e. care descarca 
in apele costiere, sunt epurate corespunzator inainte de descarcare (art. 7).  

5. Asigurarea ca, atunci cand apele din jurisdictia unui Stat Membru sunt afectate de evacuari de ape uzate 
din alt Stat Membru, Statul afectat notifica celuilalt stat si Comisiei faptele relevante. (art. 7. Asigurarea 
ca statiile de epurare a apelor uzate orasenesti sunt proiectate, construite, exploatate si intretinute 
pentru a asigura performante suficiente in conditii climatice normale (art.  

6. Asigurarea ca descarcarile de ape uzate industriale care intra in sistemele de colectare si in statiile de 
epurare orasenesti (art. 11), descarcarile din statiile de epurare a apei uzate orasenesti (art. 12) si 
depozitarea namolului rezultat din statiile epurare a apei uzate orasenesti, sunt supuse unor 
reglementari prealabile si/sau unor autorizari specifice de catre autoritatea competenta.  

7. Asigurarea ca apele uzate industriale biodegradabile care nu intra in statiile de epurare a apei uzate 
orasenesti, respecta conditiile de descarcare stabilite in reglementarile prealabile si/sau autorizarile 
specifice emise de catre autoritatea competenta (art. 13).  

8. Asigurarea monitorizarii apelor uzate descarcate, a monitorizarii apelor receptoare relevante si a 
monitorizarii procedurilor de depozitare a namolului provenit din epurarea apei uzate orasenesti (art. 14 
si 15). 

Factori de decizie si responsabilitati in implementarea Directivei:  

MMGA (Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor)6:  

 Stabileste standardele si obiectivele de calitate a apelor; 

 Stabilirea zonelor sensibile; 

 Reglementarea conditiilor de descarcare; 

 Stabilirea sistemului de monitoring al descarcarilor. 

MAI (Ministerul Administratiei si Internelor):  

 Elaborarea unui program de actiune pentru reabilitarea, modernizarea si constructia sistemelor de 
colectare in aglomerarile peste 2.000 l.e.  

MTCT (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului):  

 Promovarea standardelor si reglementarilor tehnice privind constructia si exploatarea sistemelor de 
colectare si a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti. 

Garda Nationala de Mediu:  

 Inspectia si controlul evacuarilor. 

Administratia Nationala “Apele Romane” (Directiile de apa): 

 Asigurarea avizarii/autorizarii evacuarii apelor uzate provenite de la aglomerari umane sau de la 
industria agro-alimentara asimilata, conform normativelor NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002; 

 Monitoringul apelor de suprafata, a receptorilor naturali in care se evacueaza apele uzate orasenesti 
sau industriale. 

 

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANSRC):  

 Licentierea operatorilor statiilor de epurare a apelor uzate Administratia publica locala; 

 Realizarea sistemelor de canalizare si epurarea apelor uzate. 

Regiile locale de apa si canalizare (fie detinute de municipalitati sau regii de stat):  
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 Exploatarea si intretinerea sistemelor de colectare si a statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti; 

 Automonitoringul si raportarea catre Directiile Apelor din cadrul Administratiei Nationale Apele 
Romane; 

 Conformarea cu conditiile de evacuare; 

 Gestionarea si indepartarea namolului. 

Sursa: Plan de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti. 

Referitor la colectarea si epurarea apelor uzate, se preconizeaza realizarea masurilor de ordin tehnic, si anume 
de constructie/reabilitare si retehnologizare a infrastructurii aferente - retele de canalizare, statii de epurare, 
instalatii de tratare a namolului, astfel incat sa se poata atinge tintele si angajamentele asumate de Romania 
in acest sector.  

Solutionarea majoritatii problemelor existente in sectorul de apa uzata se regaseste in implementarea 
Planurilor de masuri la un nivel de calitate conform Directivelor Apei si Apelor Uzate.  

Motivatiile adoptarii acestor masuri se regasesc in conditiile impuse pentru finantarea investitiilor de care 
Romania are nevoie pentru a-si indeplini obligatiile care implica importante alocari de fonduri in serviciile de 
alimentare cu apa si cele de canalizare, astfel incat pana in 2015 un numar de 263 de aglomerari urbane cu 
un numar echivalent-locuitor (l.e.) mai mare de 10.000 si pana  in 2018 un numar 2.346 aglomerari urbane cu 
l.e. cuprins intre 2.000 si 10.000, sa se conformeze cu standardele de mediu ale UE.  

4.2.3 PROGRAME OPERATIONALE  

Obiectivele Axei Prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” din cadrul POS 
Mediu se refera la:  

 asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile;  

 asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane;  

 imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;  

 imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate;  

 crearea de structuri eficiente de management al apei. 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) este documentul strategic pentru perioada de 
programare 2014-2020, care acopera domeniile transport, mediu si energie regenerabila, obiectivul acestuia 
fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, 
luand in considerare obiectivele si prioritatile specifice tematice selectate in functie de nevoile nationale, 
regionale si locale. 

POIM 2014-2020 va avea un impact pozitiv prin continuarea implementarii directivelor europene privind 
calitatea apei destinate consumului uman si epurarea apelor uzate avand in vedere necesitatea asigurarii 
furnizarii de apa potabila sigura si sanogena in mediul rural unde locuieste circa 50% din populatia Romaniei. 

In mediul urban se vor continua modernizarea si extinderea serviciilor de alimentare cu apa potabila, canalizare 
si epurare ape uzate in scopul conformarii cu legislatia europeana.  

Un obiectiv esential al acestor proiecte regionale este de a promova o mai mare eficienta si calitate in oferirea 
de servicii publice locale, prin investitii si promovarea de operatiuni independente, bine coordonate si 
sustenabile din punct de vedere financiar. 

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate pentru finantarea proiectelor din OS 3.2 se ridica la 
2.846.845.261 Euro, din care 2.419.818.471 Euro reprezinta finantare din FC, iar 427.026.790 Euro 
cofinantare nationala (370.089.885 euro buget de stat si 56.936.905 buget local/alte surse publice).  

Prin POIM vor fi vizate in principal doua tipuri de actiuni: 

1. Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate), cu urmatoarele tipuri de subactiuni: 

 Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate (cu treapta 
tertiara de epurare, acolo unde este cazul) care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice 
biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e., acordandu-se prioritate aglomerarilor cu 
implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de 
epurare a apelor uzate; 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de crestere a 
sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 
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 Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei; 

 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in 
localitatile urbane si rurale. 

2. Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate 
in ape, acordandu-se prioritate in special substantelor periculoase si a calitatii apei potabile. 

Selectarea optiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice va avea la baza listele de investitii prioritare 
aprobate la nivel judetean in baza Master Plan-urilor actualizate, prin care sunt evaluate atat gradul actual de 
conformare, cat si investitiile necesare pentru atingerea tintelor asumate prin Tratat. 

Programul Operational Dezvoltare Durabila - PODD 

PODD 2021-2027 este elaborat in concordanta cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protectie si 
imbunatatire a calitatii mediului, in conformitate cu articolul 11 si cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE. 

Totodata, in elaborarea PODD s-a avut in vedere Semestrul European, care ofera un cadru pentru identificarea 
prioritatilor nationale in materie de reforme si monitorizarea implementarii acestora, Recomandarile Specifice 
de Tara relevante, Programul National de Reforma, Rapoartele de Tara din 2019 si 2020 si Anexa D a 
Raportului din 2020, precum si nevoile de dezvoltare identificate la nivel national. Astfel, prin investitiile care 
urmeaza a fi realizate, PODD va adresa provocarile si deficientele identificate in Rapoartele de Tara recente 
si la punerea in practica a deciziilor Semestrului European. 

De asemenea, PODD are ca fundament Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabilã a Romaniei 2030, 
document structurat conform Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabila stabilite conform Agendei 2030 a ONU 
pentru Dezvoltare Durabila si Concluziilor Consiliului UE, adoptate in data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil 
al Europei: raspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabila”. Astfel, prin Strategia Nationala pentru 
Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030 sunt asigurate premisele strategice de dezvoltare a Romaniei pe trei 
piloni principali, respectiv economic, social si de mediu. 

Avand in vedere bazele strategice mentionate, obiectivele PODD vizeaza asigurarea coeziunii sociale, 
economice si teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scazute de gaze cu efect de sera si prin 
asigurarea utilizarii eficiente a resurselor naturale. 

Prin PODD sprijinul este directionat catre un numar limitat de sectoare care urmeaza sa serveasca la utilizarea 
in mod coerent a finantarii din partea Uniunii si la maximizarea valorii adaugate a sprijinului financiar. Astfel, 
prin PODD vor fi finantate nevoile de dezvoltare din urmatoarele sectoare: adaptarea la schimbarile climatice 
prin cresterea eficientei energetice si dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a solutiilor de stocare si a 
adecvantei sistemului energetic; infrastructura de apa si apa uzata; economia circulara; conservarea 
biodiversitatii; calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate; managementul riscurilor. 

Referitor la alimentarea cu apa, proiectele vor viza, in principal, asigurarea calitatii apei si conectarea la 
sistemele de alimentare cu apa in contextul proiectelor integrate regionale de apa si apa uzata. O pondere 
importanta o vor avea masurile vizand reducerea pierderilor de apa, astfel cum a fost recomandat atat de 
Raportul 12/2017 al ECA „Implementing the Drinking Water Directive: water quality and access to it improved 
in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remain substantial”, cat si de analizele efectuate la 
nivel national cu privire la masurile necesare pentru eficientizarea si asigurarea sustenabilitatii proiectelor. In 
plus se vor avea in vedere prevederile directivei care amendeaza Directiva privind calitatea apei destinate 
consumului uman legat in special de asigurarea accesului la apa.   

In ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane, finantarea va fi acordata pentru aglomerarile 
cu peste 2000 l.e. dand prioritate finalizariii investitiilor in aglomerarile peste 10.000 de locuitori echivalenti, 
astfel incat sa fie evitate penalitatile generate de infringement si sa nu fie afectat procesul de regionalizare 
care reprezinta pilonul principal de sustinere a procesului investitional in sector. Totodata, proiectele vor avea 
ca obiectiv si asigurarea facilitatilor de management al namolului rezultat de la statiile de epurare. Pentru 
sectorul de apa si apa uzata se va acorda prioritate proiectelor care vizeaza colectarea si epurarea apelor 
uzate, fara a fi afectat insa principiul abordarii integrate al investitiilor in sector. 

 

 

4.3 INTERCORELARI CU STRATEGII NATIONALE, REGIONALE SI ALTE STRATEGII 
RELEVANTE 

Tratatul de Aderare  

Tratatul de Aderare semnat intre Romania si UE la 25 aprilie 2005 contine termenele finale pentru conformarea 
cu Directivele si prevede ca, prin derogare de la dispozitiile articolelor 3, 4 si 5 alineatul (2) din Directiva 
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91/271/CEE, cerintele privind sistemele de colectare si epurare a apelor urbane uzate nu se aplica in intregime 
pe teritoriul Romaniei pana la 31 decembrie 2020, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare:  

- La 31 decembrie 2013, conformarea cu articolul 3 din directive trebuie realizata in aglomerarile 
urbane cu populatie echivalenta mai mare de 10.000; 

- La 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) din directive trebuie 
realizata in aglomerarile urbane cu populatie echivalenta mai mare de 10.000. 

Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a sistemelor de colectare prevazute la articolul 3 in 
conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:  

- 61% la 31 decembrie 2010;  

- 69% la 31 decembrie 2013;  

- 80% la 31 decembrie 2015.  

Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a tratarii apelor reziduale prevazute la articolele 4 si 5 
alineatul (2) in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:  

- 51% la 31 decembrie 2010;  

- 61% la 31 decembrie 2013;  

- 77% la 31 decembrie 2015.  

Prin HG 352/2005, Romania a declarat intregul sau teritoriu drept zona sensibila, acest aspect presupunand 
obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu statii de 
epurare cu nivel avansat de epurare, respectiv treapta tertiara (eliminarea azotului si fosforului). 

In Tratatul de Aderare este prevazut de asemenea ca, prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) 
si 8, precum si ale anexei I partile B si C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu 
se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei in conditiile stabilite mai jos:  

- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si 
pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;  

- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si 
mangan in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori; 

- pana la 31 decembrie 2020, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si 
pesticide in aglomerarile urbane intre 2.000 si 10.000 locuitori. 

POS Mediu 2007 - 2013 

Programul Operational Structural de Mediu contribuie la implementarea Obiectivelor tematice “Protectia 
mediului si eficienta utilizarii resurselor”. Din perspectiva internationala, POS Mediu are la baza Strategia 
Europeana de Dezvoltare Durabila si al 6-lea Program de Actiune pentru Mediu.  

Strategia globala a POS Mediu, in acord cu Politica de Coeziune si cu CNSR, vizeaza reducerea disparitatilor 
existente intre Romania si UE in ceea ce priveste standardele si serviciile de mediu.  

Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor 
de mediu, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu. 

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:  

1. Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor 
regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata.  

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului 
deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015. 

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de 
sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015. 

4. Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor 
protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000. 

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea 
masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015. 

In vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat urmatoarele axe prioritare:  
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Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”  

Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”  

Axa prioritara 3 “Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea 
si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in 
localitatile cele mai afectate de poluare”  

Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”  

Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele 
mai expuse la risc”  

Axa prioritara 6 “Asistenta Tehnica”  

In cadrul Axei Prioritare 6 „Asistenta tehnica”, obiectivele urmarite sunt:  

- Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile; 

- Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile rurale;  

- Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; 

- Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor 
uzate; 

- Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei. 

Aceasta axa prioritara abordeaza accesul redus al comunitatilor la infrastructura de apa si apa uzata (80%), 
calitatea necorespunzatoare a apei potabile si lipsa facilitatilor de canalizare si epurare a apelor uzate in 
anumite zone. De asemenea, se adreseaza problemei privind eficienta scazuta a serviciilor publice de apa 
cauzate in principal de numarul mare de operatori mici, multi dintre acestia desfasurand diferite alte activitati 
(transport public, incalzire urbana, electricitate locala etc.) si din cauza slabelor investitii pe termen lung, 
managementului ineficient, lipsei strategiilor de dezvoltare pe termen lung si a planurilor de afaceri etc.  

Populatia tarii se poate grupa din punctul de vedere al distributiei de apa potabila si canalizare in trei mari 
categorii:  

- populatia care beneficiaza de ambele servicii – 35%;  

- populatia care beneficiaza numai de alimentare cu apa, dar nu si de canalizare 52%;  

- populatia care nu beneficiaza nici de alimentare cu apa, nici de canalizare - 13%.  

Tinand cont de slaba dezvoltare a sectorului de apa din Romania (in ceea ce priveste infrastructura si serviciile 
publice), aspect reflectat si in cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE in perioade de tranzitie 
relativ scurte, POS Mediu prevede ca la finantare se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructura, 
care acopera mai multe aglomerari la nivel regional/judetean si care:  

- vor aduce o contributie importanta in conformarea cu directivele de apa si apa uzata;  

- vor avea un impact considerabil in ceea ce priveste dezvoltarea regionala prin adresarea unor 
nevoi de dezvoltare urgente ale comunitatilor mari, pe baza unei strategii pe termen lung si prin 
imbunatatirea capacitatii institutionale locale in elaborarea si implementarea politicilor din 
sectorul de apa.  

Pe termen mediu, se intentioneaza ca procesul de regionalizare si infiintarea operatorilor regionali sa asigure 
o absorbtie de succes a granturilor la nivel local prin cresterea capacitatii acestor operatori in ceea ce priveste 
managementul proiectelor cu finantare internationala si sa asigure, de asemenea, faptul ca noile facilitati 
construite din fonduri UE sunt operate in mod adecvat.  

Autoritatile Locale (Consiliile Judetene si Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 
operatiunilor cuprinse in acesta axa prioritara.  

Activitatile indicative ce urmeaza a fi finantate prin Axa Prioritara 6 a POS Mediu sunt:  

- Constructia/modernizarea surselor de apa captate in vederea potabilizarii;  

- Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile; 

- Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare; 

- Constructia/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;  

- Constructia/reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor;  
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- Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc.  

- Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitatie), management si 
publicitate (inclusiv constientizarea publicului), imbunatatirea guvernarii institutionale. 

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 a fost de aproximativ 5,3 miliarde Euro, 
pentru Axa prioritara 1 fiind alocat 3.149.423.956 Euro, din care 2.776.532.160 Euro reprezinta finantare din 
FC, iar 372.891.796 Euro cofinantare nationala. 

Planul National Strategic (PNS) pentru Dezvoltare Rurala al Romaniei aferent perioadei 2007-2013 a fost 
elaborat pornind de la analiza situatiei actuale a zonelor rurale in conformitate cu Liniile Directoare Strategice 
ale Comunitatii privind dezvoltarea rurala. 

Acest document defineste urmatoarele obiective generale pentru perioada 2014 -2020:  

- Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentare si forestier;  

- Imbunatatirea mediului si a spatiului rural;  

- Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale;  

- Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala (LEADER).  

Masurile vizate prin Axa III vor crea conditii favorabile pentru incurajarea micilor intreprinzatori, pentru 
dezvoltarea infrastructurii din mediul rural si pentru dezvoltarea competentelor actorilor locali in vederea 
stimularii organizarii teritoriului.  

Conform “Indrumarului pentru accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurala - Masura 3.2.2”, 
fondurile nerambursabile vor fi folosite pentru:  

- crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza;  

- infiintarea, extinderea si imbunatatirea retelei de apa sau apa uzata – captare, statii de tratare, 
alimentare, canalizare, statii de epurare – pentru localitatile rurale avand sub 10.000 locuitori;  

- protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local.  

In acelasi document se mentioneaza ca investitiile pentru infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile 
rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor 
regionale nu sunt eligibile. 

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului  

Pentru a pastra un echilibru intre mediul natural, resursele acestuia si om, este necesara o planificare 
strategica a dezvoltarii, astfel incat sa existe in permanenta un raport stabil intre habitatul natural si populatia 
umana. Aceasta strategie de abordare planificata a problemelor de mediu a fost stabilita in cadrul Conferintei 
Ministeriale „Un mediu pentru Europa” desfasurata in 1993 la Lucerna, Elvetia si a fost concretizata prin 
conventia cunoscuta sub numele „Programul de Actiune pentru Mediu pentru Europa Centrala si de Est”, 
document cadru care constituie “o baza pentru actiunea guvernelor si administratiilor locale, a Comisiei 
Comunitatilor Europene si a organizatiilor internationale, institutiilor financiare si a investitorilor privati in 
regiune”.  

Astfel, Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) este un instrument de implementare a 
politicilor din domeniul mediului, prin promovarea, sustinerea si urmarirea realizarii celor mai importante 
proiecte cu impact semnificativ asupra mediului in vederea aplicarii si respectarii normelor interne si a 
directivelor Uniunii Europene. PNAPM cuprinde o prezentare generala a principalelor caracteristici ale 
mediului, o prezentare a starii de calitate a factorilor care il compun si o selectie de proiecte prioritare, care 
urmeaza a fi implementate.  

Prin urmare, Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului este o concretizare a politicii guvernului in 
domeniul protectiei mediului, in stransa corelare cu obiectivele dezvoltarii durabile, la realizarea careia 
participa ministerele, institutiile subordonate ale statului, agentii economici, organizatiile nonguvernamentale, 
populatia, partidele politice si orice alte grupari ce reprezinta societatea civila. Rolul de coordonare a PNAPM 
ii revine unui Comitet Interministerial. Acesta este compus din reprezentanti ai ministerelor care dezvolta 
activitati cu impact semnificativ asupra mediului: industria, transporturile, lucrarile publice, agricultura etc.  

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului se actualizeaza periodic, in concordanta cu obiectivele 
strategice, masurile prioritare si actiunile la nivel national rezultate din analiza privind evolutia si tendintele care 
se manifesta in domeniul protectiei mediului. In anul 2014 se desfasoara reactualizarea Planului National de 
Actiune pentru Protectia Mediului, care cuprinde urmatoarele:  

- reactualizarea Secretariatului Tehnic si a Grupului de lucru;  

- identificarea propunerilor de proiecte;  
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- elaborarea de criterii de selectie si de prioritizare, analiza si selectarea proiectelor;  

- prioritizarea proiectelor selectate;  

- identificarea potentialelor surse de finantare, precum si realizarea unei interfete cu programe 
specializate;  

- elaborarea si punerea in practica a unui sistem informatizat de monitorizare a implementarii 
PNAPM;  

- aprobarea PNAPM de catre Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului 
protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national;  

- identificarea potentialelor surse de finantare.  

In domeniul apei, PNAPM a avut in vedere urmatoarele obiective:  

 Asigurarea alimentarii continue cu apa a folosintelor si, in special, a populatiei:  

- realizarea de noi surse de apa, in special a unor lacuri de acumulare cu folosinta complexa in 
zonele deficitare de apa;  

- realizarea de retele de distributie separate de alimentare cu apa pentru populatie si pentru 
industrie;  

- economisirea apei si reducerea pierderilor din retelele de distributie a apei.  

 Imbunatatirea calitatii resurselor de apa:  

- retehnologizarea proceselor de productie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;  

- realizarea de noi statii de epurare si modernizarea celor existente;  

- implementarea unor mijloace de prevenire, limitare si diminuare a efectelor poluarii accidentale. 

 Reconstructia ecologica a raurilor:  

- imbunatatirea calitatii habitatelor si conservarea biodiversitatii acvatice;  

- asigurarea de debite corespunzatoare pe cursurile de apa in scopul protectiei ecosistemelor 
acvatice;  

- asigurarea continuitatii debitului pe cursurile de apa pentru facilitarea migratiei speciilor 
piscicole.  

 Reducerea riscului producerii inundatiilor:  

- realizarea de acumulari cu folosinte complexe prevazute cu volum de protectie contra 
inundatiilor;  

- realizarea de indiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede;  

- interzicerea amplasarii constructiilor in zonele inundabile. 

Strategia si Politica Nationala in Domeniul Gospodaririi Apelor 

Strategia si Politica Nationala in domeniul gospodaririi apelor a fost elaborata de catre Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice, iar aplicarea acesteia se realizeaza de catre Administratia Nationala Apele Romane si 
Administratiile Bazinale aflate sub coordonarea ANAR. 

Scopul acestei Strategii este: “realizarea unei politici de gospodarire durabila a apelor prin asigurarea protectiei 
cantitative si calitative a apelor, apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor, precum si valorificarea 
potentialului apelor in raport cu cerintele dezvoltarii durabile a societatii si in acord cu directivele europene in 
domeniu”. 

Strategia si Politica Nationala in Domeniul Gospodaririi Apelor are printre obiectivele specifice: „Imbunatatirea 
calitatii apelor de suprafata si a apelor subterane prin implementarea planului de management al bazinelor 
hidrografice, ca parte componenta a bazinului hidrografic al Dunarii, in conformitate cu prevederile Directivei 
Cadru privind Apa a Uniunii Europene”. 

Tintele propuse pentru anul 2015 (conform Directivei 2000/60/CE) sunt: 

 constructia sau reabilitarea surselor de apa in vederea potabilizarii si a statiilor de tratare a apei 
potabile in 300 localitati (fata de 60 in 2006); 

 extinderea sau reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile astfel ca proportia populatiei 
conectate la serviciile de apa sa ajunga la 70% (fata de 52% in 2006);  
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 extinderea sistemelor de canalizare pentru aglomerarile de peste 2.000 locuitori echivalenti la 69,1% 
din locuitorii echivalenti racordati in 2013, 80,2% in 2015 si 100% in 2018 (fata de 48,7% in 2005); 

 construirea de statii de epurare a apelor uzate si reabilitarea celor existente in localitatile cu peste 
2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6% in 2013, 76,7% in 2015 si 100% in 2018 (fata 
de 34,9% in 2005); 

 cresterea volumului de apa uzata epurata corespunzator la 60% in 2015 (fata de 35% in 2006). 

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD) si Planul National de Gestionare a Deseurilor 
(PNGD)  

SNGD a fost revizuita si se afla pe site-ul MMSC pentru dezbatere publica, iar PNGD este in curs de revizuire. 
Pana la revizuirea ambelor documente si aprobare sunt valabile cele existente. 

Documentul, aprobat prin HG 870/2013, stabileste un set de 8 obiective strategice, care reprezinta totodata 
coordonatele principale ale viziunii strategice nationale. Detalierea obiectivelor strategice se va face in cadrul 
Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) (obiective specifice fluxurilor de deseuri, tinte si program 
de monitorizare). 

Cele doua documente, SNGD si PNGD, prevad pentru namolurile provenite de la statiile de epurare 
urmatoarele obiective: 

1. Imbunatatirea calitatii mediului si protectia sanatatii populatiei – prin abordarea integrata a aspectelor 
de mediu in gestionarea deseurilor; 

2. Sprijinirea activitatilor de cercetare/dezvoltare in domeniul gestionarii deseurilor – prin: 

- Identificarea domeniilor de interventie;  

- Atragerea surselor de finantare a activitatilor de cercetare/dezvoltare in domeniul deseurilor. 

3. Incurajarea investitiilor verzi – prin dezvoltarea mecanismelor de  sprijinire a proiectelor de investitii 
verzi; 

4. Cresterea eficientei utilizarii resurselor – prin:  

- Promovarea ecoinovarii;  

- Aplicarea responsabilitatii extinse a producatorilor. 

5. Gestionarea durabila a deseurilor – prin:  

- Aplicarea ierarhiei deseurilor in functie de ordinea prioritatilor (incurajarea actiunilor in materie 
de prevenire a generarii si gestionarii eficiente a deseurilor prin pregatire pentru reutilizare, 
reciclare, valorificare energetica, si ca ultima optiune - eliminare); 

- Abordarea analizei ciclului de viata; 

- Diversificarea utilizarii instrumentelor economice; 

- Intarirea prin reglementari a sistemului de supraveghere si control; 

- Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor. 

6. Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deseurilor cu cele privind schimbarile climatice – prin:  

- Integrarea aspectelor privind schimbarile climatice in planurile de gestionare a deseurilor; 

- Sustinerea investitiilor care reduc amprenta de carbon. 

7. Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generarii si gestionarii deseurilor – prin:  

- Promovarea campaniilor de constientizare/informare a comunitatilor; 

-  Implicarea societatii civile. 

8. Intarirea capacitatii institutionale – prin: 

- Actualizarea si completarea cadrului legal existent; 

- Completarea schemei de personal implicat in gestionarea deseurilor din cadrul autoritatilor de 
mediu la nivelul care a fost acceptat de Comisia Europeana la  semnarea Tratatului de Aderare; 

- Consolidarea sistemului de control si a modernizarii sistemului de supraveghere; 

- Instruirea permanenta a personalului din cadrul institutiilor aflate in subordinea Ministerului 
Mediului si Schimbarilor Climatice. 
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Strategia Nationala de Gestionare a Namolurilor 

Elaborarea unei politici nationale de gestionare a namolurilor de epurare a aparut ca o necesitate datorata 
unor investitii majore realizate pana in prezent si care se vor efectua in continuare pentru construirea si 
reabilitarea statiilor de epurare, ca Romania sa respecte conditiile Tratatului de Aderare. Astfel va rezulta o 
crestere estimativa de cinci ori a productiei de namol in urmatorii ani. 

Obiectivul general al strategiei este imbunatatirea sustenabila pe termen lung a factorilor de calitate a mediului 
prin minimizarea efectelor adverse ale managementului inadecvat al namolului. Strategia se bazeaza pe 
propuneri de metodologii eficiente si sustenabile ale managementului namolului in Romania, incluzand optiuni 
fezabile de recuperare si de utilizare a namolului, sporind gradul de implicare a factorilor interesati in cadrul 
procesului de utilizare si de recuperare a namolului si urmarind constientizarea aspectelor principale ale 
utilizarii namolului in agricultura. 

Scopul strategiei si a planului de actiune este de a furniza un cadru pentru planificarea si implementarea 
sistemelor si practicilor de management a namolurilor intr-un mod eficient din punct de vedere economic si al 
mediului. Strategia si planul de actiuni asociat abordeaza aspecte legate de utilizarea si eliminarea unor 
cantitati tot mai mari de namol care rezulta de la statiile de tratare a apei si a apelor uzate urbane care apar in 
urma investitiilor in curs si a celor planificate in infrastructura de apa/apa uzata. 

Strategia prezinta solutiile propuse la nivel national si pentru cele opt regiuni de dezvoltare din Romania, 
identificand un "scenariu de baza" pentru dezvoltarea de solutii si a eventualelor costuri pe termen scurt, mediu 
si lung. 

 Pe termen scurt-mediu, se asteapta ca depozitul de deseuri sa fie cea mai folosita optiune deoarece 
celelalte optiuni necesita o implementare pe mai multi ani sau pot fi mai costisitoare in primii ani pana 
cand costurile de eliminare la depozitul de deseuri vor creste.  

 Coprocesarea namolului pentru utilizare in fabricile de ciment poate fi implementata inainte de anul 
2020 in anumite judete (avand in vedere existenta capacitatii); aceasta optiune poate conduce la o 
utilizare mai rara a depozitelor de deseuri in cazul in care, in urma unei analize detaliate a costurilor 
la nivel local, inclusiv tratare, transport si taxe de admisie, rezulta ca aceasta este o optiune eficienta 
pentru Operator.  

 Pe termen mediu, utilizarea namolului pe terenurile agricole se asteapta sa fie din ce in ce mai 
comuna si mai putin costisitoare in zonele unde exista suficient teren agricol corespunzator. In zonele 
unde terenul agricol este limitat, se asteapta ca namolul sa fie coprocesat in fabrici de ciment sau 
incinerat – ambele optiuni genereaza energie din deseuri. 

Planul de actiune pe termen mediu (2015-2018) si lung (2019-2040) a fost dezvoltat pentru urmatoarele 
obiective de baza: 

 Obiectivul A: Imbunatatirea sistemului legal si institutional national si a sistemului de raportare;  

 Obiectivul B: Imbunatatirea epurarii apelor uzate si a namolurilor utilizate prin diferite cai si a calitatii 
namolului; 

 Obiectivul C: Dezvoltarea diferitelor cai de utilizare a namolurilor la nivel local, regional si national;  

 Obiectivul D: Imbunatatirea controlului asupra deversarilor industriale in sistemele de canalizare;  

 Obiectivul E: Imbunatatirea capacitatii de analiza a namolurilor la nivel de operatori regionali si cel 
national; 

 Obiectivul F: Imbunatatirea acceptabilitatii publice a namolurilor;  

 Obiectivul G: Reducerea diferitelor constrangeri privind caile de utilizare a namolurilor. 

Ca parte integranta a strategiei nationale de gestionare a namolurilor de epurare, s-au elaborat o serie de 
documente practice, pentru a veni in sprijinul operatorilor statiilor de epurare sa-si dezvolte si sa-si 
implementeze propriile strategii de gestionare a namolurilor, in vederea protejarii resurselor de apa si 
respectarii prevederilor Directivei Cadru Apa si Directivei Nitrati. Printre documentele elaborate se enumera 
ca fiind importante din punct de vedere al impactului asupra mediului:  

 Ghidul privind optiunile de valorificare si eliminare a namolurilor de epurare (principalele metode 
disponibile in vederea tratarii namolului, a utilizarii si eliminarii acestuia; metodologii de elaborare a 
strategiei de gestionare a namolurilor avand la baza Cele Mai Bune Optiuni de Mediu Practicabile);  

 Ghidul de bune practici privind monitorizarea si controlul namolului generat de statiile de 
tratare/epurare; Ghid de monitorizare a terenurilor receptoare de namol.  

Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare 
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Strategia este promovata de Asociatia Romana a Apei (ARA), vizand domeniul serviciilor publice de alimentare 
cu apa si canalizare, care, avand ca punct de plecare analiza situatiei existente, sa identifice scenariile posibile 
de modernizare si dezvoltare a acestor servicii pana in anul 2025 si sa contribuie astfel la luarea unor decizii 
majore cu privire la directiile de actiune in etapele ce vor urma. 

Principalele obiective pe termen lung sunt:  

 satisfacerea deplina a cerintelor de apa a populatiei;  

 asigurarea calitatii apei potabile si incadrarea in cerintele impuse de Directiva CE 98/83 EC;  

 realizarea epurarii apelor uzate urbane in concordanta cu prevederile Directivei 91/271/EEC; 

 accesul la informatie, educarea si sensibilizarea populatiei asupra necesitatii economisirii apei;  

 monitorizarea continua a performantelor in sistemele de alimentare cu apa si canalizare, asigurarea 
calitatii serviciilor prestate;  

 consultarea publicului si antrenarea lui la definirea politicilor si strategiilor in domeniul alimentarii cu 
apa si canalizarii;  

 cooperare regionala in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;  

 deschiderea controlata a pietei serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si stimularea 
mediului concurential in acest domeniu;  

 protectia mediului pentru o dezvoltare durabila. 

Strategia propune ca pana in 2025 sa beneficieze de servicii complete de alimentare cu apa si canalizare un 
numar de 10.000.000 de locuitori din mediul urban si 8.000.000 de locuitori din mediul rural. 

Strategia Nationala privind Accelerarea Dezvoltarii Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 2006-2017 

Strategia a fost aprobata prin Hotararea nr. 246/16.02.2006 fiind elaborata de Ministerul Administratiei si 
Internelor (MAI). 

Obiectivul fundamental al Strategiei vizeaza indeplinirea angajamentelor din domeniul serviciilor comunitare 
de utilitati publice pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 

Utilitatile publice tratate in cuprinsul Strategiei sunt: alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate 
menajere si industriale, colectarea, canalizarea si epurarea apelor pluviale, salubrizarea localitatilor si 
managementul deseurilor solide, alimentarea cu energie termica in sistem centralizat, transportul si iluminatul 
public. 

Strategia se adreseaza serviciilor publice locale (comunale, orasenesti, municipale), intercomunale si 
judetene.  

In ceea ce priveste serviciile de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, Ministerul 
Administratiei si Internelor este responsabil pentru elaborarea unui program de actiune pentru reabilitarea, 
modernizarea si constructia sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de colectare si epurare a apelor 
uzate orasenesti in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., iar termenul de implementare a acestui program este 31 
decembrie 2018. MAI monitorizeaza si controleaza implementarea planurilor de conformare. 

Scopul Strategiei, in conformitate cu obiectivul conformarii cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei 
potabile este de a proteja sanatatea oamenilor de efectele adverse ale contaminarii apei destinate consumului 
uman si de a asigura ca apa destinata consumului uman este potabila si curata.  

Obiectivul conformarii cu legislatia privind epurarea apelor uzate orasenesti este de a proteja mediul 
inconjurator de efectele adverse ale descarcarilor in receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul 
localitatilor si a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, in special din industria alimentara. 

Astfel, pana la 31 decembrie 2015 Romania trebuie sa se conformeze cu cerintele Directivei privind apa 
potabila destinata consumului uman pentru toate categoriile de aglomerari urbane si sa realizeze sisteme de 
canalizare a apelor uzate in proportie de 80% si statii de tratare a apelor uzate in proportie de 77%, pentru 
localitatile cu peste 10.000 l.e. 

Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice Si Cresterea Economica Bazata Pe Emisii Reduse De 
Carbon Pentru Perioada (2013-2020) Si Planul National De Actiune Pentru Implementarea Strategiei 

Schimbarile Climatice reprezinta procesul cu caracterul cel mai global cu care se confrunta omenirea in acest 
secol din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator. 

Componenta de adaptare la efectele schimbarilor climatice din cadrul strategiei actuale asigura o directie 
strategica de actiune la nivel national si nu constituie un plan de actiune propriu-zis. Ea are rolul de a 
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fundamenta principiile ce vor sta la baza elaborarii planurilor si programelor de actiune la nivel sectorial, de a 
stabili obiectivele generale si specifice ce vor trebui atinse prin masuri si actiuni viitoare stabilite in functie de 
specificul concret al fiecarui sector in parte. 

Schimbarile climatice regionale si locale vor influenta ecosistemele, asezarile omenesti si infrastructura. 
Modificarile de temperatura si precipitatii prognozate pot conduce la modificari ale perioadelor de vegetatie si 
la schimbarea limitelor intre paduri si pasuni. Unele evenimente meteorologice extreme (valuri de caldura, 
seceta, viituri etc.) vor fi mai frecvente, cu o intensitate crescuta si, in consecinta, cu riscuri mai mari pentru 
pagube semnificative asociate. 

Adaptarea la efectele Schimbarilor Climatice este elaborata avand in vedere obiectivele generale incluse in 
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila orizont de timp 2013-2020-2030, dupa cum urmeaza: 

 protectia mediului prin masuri care fac posibila decuplarea cresterii economica de impactul negativ 
asupra mediului; 

 echitatea sociala si coeziunea prin respectarea drepturilor omului, a diversitatii culturale, a egalitatii 
intre sexe si combaterea discriminarii de orice fel; 

 prosperitatea economica prin promovarea cunostintelor, a inovatiei si competitivitatii, cu scopul de a 
asigura standarde de viata inalte si o ocupare a fortei de munca totala si de calitate inalta; 

 satisfacerea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor democratice in 
interesul pacii, securitatii, libertatii si a principiilor si practicilor de dezvoltare durabila pe glob. 

Prin participarea la elaborarea componentei Adaptare la efectele Schimbarilor Climatice si prin angajamentul 
privind implementarea ei, factorii de decizie romani propun urmatoarele obiective: 

 integrarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice in legislatia aferenta politicilor 
actuale si viitoare din momentul promovarii si implementarii sau dupa caz al modificarii acesteia; 

 revizuirea tuturor strategiilor si programelor nationale/sectoriale, astfel incat acestea sa includa 
cerintele de adaptare la efectele schimbarilor climatice aferente politicilor sectoriale; 

 dezvoltarea comunicarii pentru implementarea masurilor de adaptare la nivel local; multe din deciziile 
care au un impact direct sau indirect asupra adaptarii la efectele schimbarilor climatice sunt luate la 
nivel local; 

 cresterea constientizarii publicului privind necesitatea adaptarii la efectele schimbarilor climatice; 

 schimbarile comportamentului in societate si la nivel comunitar prin constientizarea problemelor 
existente si viitoare. 

Scopul acestor obiective si al oricaror masuri Adaptare la efectele Schimbarilor Climatice este de a minimiza 
efectele adverse si a face Romania mai rezistenta la impactul inevitabil al schimbarilor climatice. 

Actiunile de adaptare la nivel national cuprind mai multe actiuni, dupa cum urmeaza: 

 actiunea 1: Actualizarea scenariilor climatice 

 actiunea 2: Sustinerea activitatilor de cercetare in domeniul schimbarilor climatice si crearea unei 
baze nationale de date privind schimbarile climatice 

 actiunea 3: estimarea costurilor schimbarilor climatice pentru fiecare sector prioritar 

 actiunea 4: elaborarea Agendei Nationale de Adaptare la Efectele Schimbarilor Climatice (ANASC) 
si integrarea ei in politica existenta si viitoare 

 actiunea 5: elaborarea si implementarea unei campanii pentru cresterea constientizarii tuturor 
actorilor implicati, in special a populatiei 

 actiunea 6: monitorizarea si analiza procesului de adaptare la efectele schimbarilor climatice 

Componenta de Adaptare la efectele schimbarilor climatice din Strategia Nationala privind Schimbarile 
Climatice (2013-2020) este menita sa reprezinte o abordare generala si practica a adaptarii la efectele 
schimbarilor climatice in Romania, furnizand directia si orientarile diferitelor sectoare pentru a stabili planuri 
specifice de actiune care vor fi actualizate periodic, tinand seama de cele mai recente concluzii stiintifice privind 
scenariile climatice precum si de necesitatile sectoriale. 

Coordonarea dintre sectoare va fi realizata de MMSC, cu sprijinul ministerelor cu responsabilitati in domeniu, 
tinand cont de interesul si prioritatile nationale si de nevoia de a integra dezvoltarea Adaptare la efectele 
Schimbarilor Climatice in politica de adaptare la nivel european. Este necesara o identificare a amenintarilor 
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si solutiilor comune de adaptare la efectele schimbarilor climatice si prezentat modul in care mai multe 
ministere pot raspunde acestora, date fiind masurile comune (de exemplu: educatie/formare profesionala). 

PROGRAMUL NATIONAL DE REFORMA 2021 

Sursa:https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-european-semester-national-reform-programme-romania_ro.pdf 

Programul National de Reforma (PNR) reprezinta platforma-cadru pentru formularea de masuri care sa 
raspunda provocarilor identificate in cadrul Semestrului European. Prezentarea PNR de catre statele membre 
este prevazuta in Regulamentul nr. 1175/2011 de modificare a Regulamentului nr. 1466/97 privind 
consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice. 

Avand in vedere natura exceptionala a actualului Semestru European, PNR 2021 este un document 
complementar PNRR al Romaniei. Dat fiind contextul prezentat, PNR 2021 propune interventii care vor 
favoriza tranzitia verde si transformarea digitala, precum si impulsionarea crearii de locuri de munca de calitate 
si cresterea economica sustenabila si incluziva. Pe langa acestea, sunt promovate masuri care vor facilita 
reducerea decalajelor in materie de sanatate, educatie si protectie sociala pentru grupurile vulnerabile. 

Prioritati in materie de reforme 

 Politica fiscal-bugetara si stabilitatea financiar –bancara 

 Tranzitia verde: 

Mediu si schimbari climatice 
Energie 

 Transformarea digitala 

 Mediul de afaceri si competitivitate 

 Piata muncii, incluziunea sociala si combaterea saraciei 

 Sanatate 

 Consolidarea capacitatii administrative si alte masuri guvernamentale 

 Educatie si competente 

Prioritatea mediu si schimbari climatice - directii de actiune: 

- diminuarea emisiilor GES din sectoarele energie si transporturi  

- imbunatatirea managementului deseurilor, inclusiv al deseurilor periculoase  

- sustinerea dezvoltarii durabile si imbunatatirea infrastructurii si calitatii mediului, protectia naturii 
si conservarea biodiversitatii - dezvoltarea infrastructurii de mediu inclusiv infrastructura de apa 
si apa uzata; 

- masuri de adaptare la schimbarile climatice care vizeaza sectorul agricol. 

Programul National de Investitii Anghel Saligny 

Programul national de investitii „Anghel Saligny“, este un program multianual, finantat de la bugetul de stat, 
coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, si are ca obiectiv general cresterea 
coeziunii teritoriale prin echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu dotari tehnico-edilitare si de acces la 
caile de comunicatie, imbunatatirea atat a conditiilor de viata, cat si a standardelor de munca pentru toti 
locuitorii Romaniei. 

In aplicarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national 
de investitii „Anghel Saligny“, beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale prevazute la art. 95 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv comune, orase/municipii, judete, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 
constituite in conformitate cu prevederile art. 100 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara, constituite conform 
art. 89 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
investitiile realizate prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 

Obiectivele specifice ale programului sunt urmatoarele: 

a) imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare, a calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare la nivel 
local; 

b) facilitarea accesului populatiei si operatorilor economici la infrastructura rutiera de interes judetean si 
local; 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-european-semester-national-reform-programme-romania_ro.pdf
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c) reducerea gradului de izolare a localitatilor. 

Indicatorii de rezultat ai Programului national de investitii „Anghel Saligny“ sunt urmatorii: 

 lungimea retelelor de alimentare cu apa si canalizare construite/extinse: 12.000 km; 

 numar de bransamente individuale la sistem de alimentare cu apa/racorduri individuale la sistem de 
canalizare: 700.000 buc.; 

 lungimea totala a drumurilor judetene si variantelor ocolitoare modernizate/realizate: 2.000 km; 

 lungimea totala a drumurilor comunale, drumurilor de interes local si/sau drumurilor publice din 
interiorul localitatilor modernizate/realizate: 3.000 km; 

 numar de poduri, podete, pasaje, punti pietonale construite/modernizate: 200. 

In cadrul programului se pot realiza obiective de investitii care constau in realizarea de constructii noi sau de 
lucrari de construire, reconstruire, consolidare, reparatie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, dupa 
caz, schimbare de destinatie, protejare, restaurare, conservare la constructii existente si care se incadreaza 
in cel putin una dintre urmatoarele categorii de investitii: 

a) alimentari cu apa si statii de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluviala si sisteme de 
captare a apelor pluviale; 

c) drumurile publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri 
judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul 
localitatilor, precum si variante ocolitoare ale localitatilor; 

d) poduri, podete, pasaje sau  punti pietonale, inclusiv pentru biciclete si trotinete electrice; 

e) sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la sistemul 
de transport al gazelor naturale. 

POIM 2014 - 2020 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare 
ale Romaniei identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 si in acord cu Cadrul Strategic Comun si 
Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientata spre obiectivele 
Strategiei Europa 2020, in corelare cu Programul National pentru Reforma si cu Recomandarile Specifice de 
Tara, concentrandu-se asupra cresterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de 
carbon prin masuri de eficienta energetica si promovare a energiei verzi, precum si prin promovarea unor 
moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare mai eficienta a resurselor. 

Prioritatile de finantare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de 
Parteneriat prin abordarea directa a doua dintre cele cinci provocari de dezvoltare identificate la nivel national: 
Infrastructura si Resursele. 

POIM finanteaza activitati din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul 
riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, contribuind la Strategia Uniunii 
pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. 

In vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat urmatoarele axe prioritare:  

Axa prioritara 1 “Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului”  

Axa prioritara 2 “Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate si eficient”  

Axa prioritara 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu, in conditii de management eficient al resurselor”  

Axa prioritara 4 “Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii 
aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric”  

Axa prioritara 5 “Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor”  

Axa prioritara 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii 
cu emisii scazute de carbon”  

Axa prioritara 7 “Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in 
orasele selectate”  

Axa prioritara 8 “Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale”  

Axa prioritara 9 “Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID - 19”  
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In cadrul Axei Prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu, in conditii de management eficient al 
resurselor”, obiectivele urmarite sunt:  

- reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare 
a deseurilor in Romania; 

- ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) 
pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si 

- serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta 
si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori. 

Prin POIM sunt continuate actiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apa si apa uzata, contribuind la 
obiectivul global de asigurare a colectarii si epurarii integrale a incarcarii organice biodegradabile in 
aglomerarile cu peste 2.000 l.e. Valoarea totala a investitiilor estimate pentru conformare este de cca. 13,85 
mld. Euro (5,8 mld. euro pentru apa potabila si 8,03 mld. euro pentru apa uzata), estimare care ia in 
considerare finalizarea obiectivelor de investitii finantate prin POS Mediu 2007-2013. Dintr-un total identificat 
de 223 aglomerari peste 10.000 l.e, investitiile pentru 33 de aglomerari de peste 10.000 l.e. nu sunt acoperite 
de proiecte finantate din FC, 5 aglomerari sunt deja conforme, 12 de aglomerari vor fi conforme la finalul 
proiectelor POSM, iar 173 sunt acoperite prin POIM (investitii in continuarea celor sustinute prin POSM). 

Autoritatile Locale (Consiliile Judetene si Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii 
operatiunilor cuprinse in acesta axa prioritara.  

Activitatile indicative finantate prin Axa Prioritara 3 a POIM sunt:  

1. Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate), cu urmatoarele tipuri de subactiuni: 

 Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate (cu treapta 
tertiara de epurare, acolo unde este cazul) care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice 
biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e., acordandu-se prioritate aglomerarilor cu peste 
10.000 l.e.;  

 Implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare 
a apelor uzate; 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de crestere a 
sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei;  

 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localitatile 
urbane si rurale.  

2. Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate in ape, 
acordandu-se prioritate in special substantelor periculoase, si a calitatii apei potabile. 

POIM beneficiaza de o alocare financiara de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 

 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 

 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regionala 

 2,46 mld. Euro Cofinantare 

Planul National de Redresare si Rezilienta 

Este un document strategic, elaborat in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, conform articolului 
16 din Regulamentul Comisiei Europene si al Parlamentului European. Include 3 obiective strategice: 

 Ameliorarea starii economice a Romaniei urmare a crizei pandemice 

 Consolidarea capacitatii de rezilienta  

 Asigurarea unei cresteri economice pe termen lung 

Domeniul de interventie: 

 Schimbari climatice: consolidarea capacitatii de rezilienta a Romaniei pentru combaterea riscului 
schimbarilor climatice; 

 Competitivitate economica: mediu de afaceri competitiv, durabil, inteligent; 

 Sanatate publica: sistem public de e-sanatate rezilient si accesibil pentru populatie. 
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Programul Operational Dezvoltare Durabila - PODD 

Investitiile PODD vor viza indeplinirea obligatiilor ce rezulta din Tratatul de Aderare care raspund Directivei nr. 
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si 
epurarea apelor uzate, pentru care Romania a primit perioade de tranzitie in vederea conformarii. Astfel, pana 
in decembrie 2015 era prevazuta conformarea cu anumiti parametri ai apei potabile, iar pana in 2018 trebuiau 
indeplinite obligatiile privind colectarea si tratarea apei uzate in aglomerarile cu peste 2000 l.e., cu respectarea 
termenelor intermediare, respectiv: 

- 31 decembrie 2015 – toate aglomerarile mai mari de 10.000 l.e. sa se conformeze din punct de 
vedere al colectarii si epurarii avansate a apelor uzate; 

- 31 decembrie 2018 – toate aglomerarile cu 2.000-10.000 l.e. sa se conformeze din punct de 
vedere al colectarii si epurarii secundare a apelor uzate. 

Conform raportarii Ministerului Apelor si Padurilor, in ceea ce priveste apa uzata,  conformarea aglomerarilor, 
in decembrie 2019 situatia era urmatoarea: 

- Gradul de colectare a apelor uzate – 86,65% in aglomerarile cu populatia echivalenta mai mare 
de 10.000 l.e. si 64,2% in aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. 

- Gradul de epurare a apelor uzate – 82,87% in aglomerarile cu populatia echivalenta mai mare 
de 10.000 l.e. si 60,87% in aglomerarile umane cu mai mult de 2.000 l.e. 

Majoritatea aglomerarilor mai mari de 10.000 l.e. au fost incluse in aplicatii de finantare prin politica de 
coeziune (POSM si POIM). 

Nevoia de investitii pentru conectarea populatiei la sisteme de alimentare cu apa conforme si pentru asigurarea 
de sisteme de colectare si epurare a apelor uzate din aglomerarile ramase este inca foarte mare.  Acestea din 
urma sunt necesare atat pentru respectarea conformarii cu cerintele Directivei 98/83/CE, cat si cu cele ale 
Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau mentinerea starii bune a corpurilor de apa. 

Astfel este necesara continuarea politicii de regionalizare in sector, demarata si consolidata prin finantarile 
anterioare, avandu-se in vedere implementarea proiectelor incepute in perioada 2014-2020 a caror finalizare 
se va realiza dupa 2023, precum si dezvoltarea de noi proiecte care vizeaza extinderea sistemelor de 
alimentare cu apa si conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor 
uzate urbane in aglomerarile cu peste 2000 le, inclusiv solutii adecvate pentru gestionarea namolurilor 
rezultate din statiile de epurare. Viitoarele investitii vor respecta prevederile Master Planurilor Judetene 
actualizate si ale Planurilor de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice. 

Desi situatia operatorilor regionali s-a imbunatatit considerabil in ultimii ani din punct de vedere al capacitatii 
institutionale, este necesar in continuare sprijin financiar pentru asistenta tehnica pentru pregatirea si 
gestionarea proiectelor de investitii, precum si pentru consolidarea capacitatii actorilor implicati in sector (OR, 
dar si institutii care au sau trebuie sa aiba un rol favorizant in punerea in aplicare a planurilor de investitii pentru 
conformare). 

Avand in vedere provocarile majore prezentate mai sus cu care se confrunta sectorul de apa/apa uzata, se 
impune finantarea urmatoarelor interventii/masuri: 

1. investitii integrate de dezvoltare a sistemelor de apa si apa uzata, respectiv:  

- construirea si reabilitarea retelelor de canalizare si construirea/reabilitarea/ modernizare  a 
statiilor de epurare a apelor uzate care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice 
biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e. , inclusiv solutii pentru un management 
adecvat pentru tratarea namolurilor rezultat in cadrul procesului de epurare a apelor uzate; 
sisteme individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi finantate, in cadrul proiectelor  
regionale integrate de apa uzata, ca solutii tehnice aplicate punctual si justificat, la nivelul 
anumitor aglomerari,  ulterior stabilirii si implementarii cadrului legal si metodologic de catre 
autoritatile responsabile la nivel national; 

- construirea si reabilitarea si de sisteme de captare si aductiune, statii de tratare, retele de 
transport si distribuire a apei destinate consumului uman in contextul proiectelor integrate de 
apa si apa uzata ; 

- masuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea investitiilor (automatizari, 
SCADA, GIS, contorizari, masuri privind implementarea managamnetului activelor etc. ); 

2. pregatirea si gestionarea proiectelor de investitii de apa si apa uzata ; 

3. consolidarea capacitatii actorilor implicati in sector : 
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- sprijin pentru consolidarea suplimentara si extinderea operatorilor regionali astfel incat sa se 
dezvolte capacitatea acestora de a realiza investitiile pentru conformare; 

- sprijin pentru consolidarea capacitatii administrative a celorlalte institutii implicate : ADI, 
ANRSC, MMAP, MS (Institutul de Sanatate Publica), AM PODD . 

Avand in vedere dezvoltarea integrata si specificul investitiilor, politica in domeniu si strategiile de finantare si 
de consolidare a sectorului, perioada de timp si necesarul de finantare pentru conformare, prin PODD se vor 
finanta investitiile prezentate mai sus atat in cadrul unor proiecte noi, precum si in continuarea investitiilor 
POIM, in cazul etapizarii acestora. 

Tipurile de beneficiari il constituie Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali (OR) de 
Apa finantati prin POS M si POIM, iar pentru operatiunile de consolidare a capacitatii administrative a actorilor 
din sector vor fi eligibili operatori regionali, ADI, ANRSC, MMAP, MS (Institutul de Sanatate Publica), AM 
PODD. 

PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT (2021) AL BAZINULUI HIDROGRAFIC MUREȘ 

Proiectul Planului Național de Management actualizat 2021 aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României (denumit în continuare Proiectul 
Planului Național de Management actualizat 2021) este realizat în conformitate cu prevederile legale europene 
și naționale. 

Ca și în cazul primului și celui de-al doilea ciclu de planificare, în elaborarea proiectelor Planurilor de 
Management actualizate 2021 la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și 
documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă și de 
recomandările Comisiei Europene din raportul privind evaluarea celui de-al doilea plan de management. De 
asemenea, s-a ținut cont inclusiv de cerințele formulate în Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apă 2022, 
elaborat de Comisia Europeană împreună cu Statele Membre. 

Proiectul Planului de Management actualizat 2021 al bazinului hidrografic Mureș (publicat pe website-ul 
www.rowater.ro ) va fi avizat de către Comitetul de Bazin al ABA Mureș. 

Acestea reprezinta instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apa, reglementat prin Articolul 13 si 
Anexa VII a acesteia, avand drept scop gospodarirea echilibrata a resurselor de apa, precum si protectia 
ecosistemelor acvatice. 

Obiectivul general este atingerea „starii bune/potentialului bun” (atat ecologic cat si chimic) a apelor de 
suprafata si subterane. 

Obiectivele de mediu prevazute in Directiva Cadru Apa, reprezinta unul dintre elementele centrale ale acestei 
reglementari europene, avand ca scop protectia pe termen lung, utilizarea si gospodarirea durabila a apelor. 
Directiva Cadru Apa stabileste in Art. 4 (in special pct. 1) obiectivele de mediu indicand ca elemente principale: 

 prevenirea deteriorarii starii apelor de suprafata si subterane (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b) (i)); 

 protectia, imbunatatirea si restaurarea tuturor corpurilor de apa de suprafata, inclusiv a celor care 
fac obiectul desemnarii corpurilor de apa puternic modificate si artificiale, precum si a corpurilor de 
apa subterana in vederea atingerii “starii bune” pana in 2015 (art. 4.1) (a) (b) (ii); 

 protectia si imbunatatirea corpurilor de apa puternic modificate si artificiale in vederea atingerii 
“potentialului ecologic bun” si a “starii chimice bune” pana in 2015 (art4.1.(a) (iii)); 

 reducerea progresiva a poluarii cu substante prioritare si incetarea evacuarilor de substante prioritar 
periculoase in apele de suprafata prin implementarea masurilor necesare; 

 reducerea tendintelor semnificative si sustinute de crestere ale poluantilor in apele subterane; 

 atingerea standardelor si obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de catre legislatia comunitara 
(art. 4,1(c)). 

Planul National de Management si Planurile bazinelor/spatiilor hidrografice includ si obiectivele de 
management stabilite la nivelul Districtului Hidrografic al Dunarii, aceste obiective stand la baza identificarii 
masurilor si implementarii acestora, masuri necesare pentru indeplinirea obiectivelor de mediu ale Directivei 
Cadru Apa pana in anul 2015. 

In cadrul Districtului Hidrografic al Dunarii au fost identificate patru probleme importante privind gospodarirea 
apelor pentru apele de suprafata, respectiv: poluarea cu substante organice, poluarea cu nutrienti, poluarea 
cu substante periculoase si alterari hidromorfologice (intreruperea conectivitatii longitudinale si laterale si 
schimbari ale regimului hidrologic). 

http://www.rowater.ro/
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In baza acestor probleme de gospodarire a apelor au fost stabilite obiectivele de management la nivelul 
Districtului Hidrografic al Dunarii care vor fi implementate la nivel national in vederea atingerii obiectivelor de 
mediu prevazute de Directiva Cadru Apa, astfel: 

 Poluarea organica a apelor de suprafata: 

 Eliminarea treptata – pana cel tarziu in 2015 – a tuturor evacuarilor de ape uzate neepurate de la 
aglomerarile umane > 10.000 l.e. si de la toate instalatiile majore industriale si agricole, prin: 

- Implementarea cerintelor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE)1; 

- Unde este necesar, identificarea necesarului de construire si/sau modernizare a statiilor de 
epurare a apelor uzate conform Inventarului de emisii ICPDR pana in 2015; 

- Implementarea cerintelor Directivei 86/278/CEE Namoluri de epurare (Directiva privind 
protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in 
agricultura) si Directivei 2008/1/CE IPPC (Directiva privind Prevenirea si Controlul Integrat al 
Poluarii); 

- Cresterea eficientei si a gradului de epurare ulterior, acolo unde este necesar. 

 Poluarea cu nutrienti a apelor de suprafata: 

 Reducerea cantitatii totale de nutrienti ce intra in Dunare si in afluentii sai la niveluri compatibile cu 
atingerea starii ecologice/chimice bune in Districtul Hidrografic al Fluviului Dunarea pana in 2015; 

 Reducerea incarcarilor de nutrienti evacuate in Bazinul Marii Negre la nivele care sa permita 
ecosistemelor din Marea Neagra sa revina la conditiile similare celor observate la nivelul anilor 1960; 

 Reducerea cantitatilor de fosfati din detergenti, preferabil prin eliminarea acestora din produse asa 
cum se intampla deja in unele tari dunarene; 

 Implementarea obiectivelor de management descrise pentru poluarea organica cu accent pe 
reducerea nutrientilor de la sursele punctiforme de emisii; 

 Implementarea celor mai bune practici de mediu in ceea ce priveste practicile agricole (pentru Statele 
Membre UE in legatura cu Politica Agricola Comuna a UE); 

 Crearea unor scenarii de baza pentru intrarile de nutrienti pana in 2015, luand in considerare 
preconditiile si cerintele tarilor Dunarene; 

 Definirea tintelor de reducere cantitativa la nivel de bazin, sub-bazin si/sau national (ex: pentru surse 
punctiforme si difuze) luand in considerare preconditiile si cerintele tarilor Dunarene; 

 Implementarea Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), in mod similar cum a 
fost descris pentru poluarea organica, tinand cont de caracterul de  zona sensibila a apelor costiere 
receptoare; 

 Implementarea cerintelor Directivei Nitrati (91/676/CEE) tinand cont de zonele vulnerabile in cazul in 
care lacurile naturale, alte corpuri de apa, estuarele, apele costiere si apele marine ale Districtului 
Hidrografic al Fluviului Dunarea sunt eutrofizate sau pot ajunge la acest stadiu in viitorul apropiat; 

 Poluarea cu substante periculoase a apelor de suprafata: 

 Eliminarea/reducerea cantitatii totale de substante periculoase ce intra in Dunare si afluentii sai la 
niveluri compatibile cu atingerea starii chimice bune pana in 2015; 

 Implementarea celor mai bune tehnici disponibile si celor mai bune practici de mediu, inclusiv 
imbunatatirea ulterioara a eficientei de epurare, a nivelului de epurare si/sau inlocuire a acestuia; 

 Analizarea posibilitatii de a stabili obiective de reducere cantitativa pentru emisiile de pesticide in 
Districtul Hidrografic al Fluviului Dunarea; 

 Implementarea cerintelor Directivei privind Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii, care are de 
asemenea legatura cu Directiva Substante Periculoase 76/464/CEE (Directiva privind poluarea 
cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii); 

 Calitatea apelor subterane: 

 Eliminarea/reducerea cantitatilor de substante periculoase si nitrati ce ajung in corpurile de apa 
subterane in Districtul Hidrografic al Fluviului Dunarea pentru a preveni deteriorarea calitatii apelor 

                                                      

1 în cazul României anul de implementare este 2018 pentru aglomerări cuprinse intre 2000 – 10000 l.e. 
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subterane si a preveni orice tendinte semnificative si sustinute de cresterea concentratiilor poluantilor 
in apele subterane; 

 Implementarea obiectivelor de management descrise pentru poluarea organica si cu nutrienti a 
apelor de suprafata; 

 Cresterea eficientei si ulterior a gradului de epurare a apelor uzate; 

 Implementarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de mediu; 

 Reducerea emisiilor de pesticide/biocide in Districtul Hidrografic al Fluviului Dunarea; 

 Implementarea principiului de prevenire/limitare a intrarilor de poluanti in apele subterane conform 
Directivei Apa Subterana (2006/118/CE); 

 Implementarea cerintelor Directivei Nitrati (91/676/CEE); 

 Implementarea cerintelor Directivei privind Protectia Plantelor (91/414/CEE) si a Directivei Biocide 
(98/8/CE); 

 Implementarea cerintelor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/EEC); 

 Implementarea cerintelor Directivei privind Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii, care este de 
asemenea in relatie cu Directiva Substante Periculoase 76/464/CEE. 

Planul de Dezvoltare Regională al Judeţului Hunedoara 2014 - 2020 

Scopul Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014 - 2020 este de a orienta dezvoltarea 
economică, socială, teritorială echilibrată a județului în perioada 2014 - 2020, fundamentând accesul la 
fondurile europene, sursele de finanţare interne publice și private, precum și cele provenind de la alte categorii 
de donori, în contextul actual al apartenenţei României la Uniunea Europeană. 

Planul de Dezvoltare Regională răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică ale județului Hunedoara 
fiind în acelaşi timp corelat cu liniile directoare europene, naționale și regionale. Astfel, acesta oferă tuturor 
actorilor locali un cadru și o direcție comună de acțiune – un set coerent de priorități și obiective care să 
canalizeze eforturile individuale și să acționeze sinergic, în interesul comunității. 

4.4 STRATEGIA JUDETULUI HUNEDOARA– infrastructura de apa si apa uzata - aria 
de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 

Acest subcapitol evalueaza asezarile umane din aria proiectului ce cad sub incidenta cerintelor Directivei 
91/271/CEE si Directivei 98/83/CE si termenele de conformare aferente.  

La stabilirea tintelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane din aria proiectului s-au 
folosit tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, procentele stabilite la nivel national au 
reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si pentru localitatile din aria proiectului. In ceea ce priveste 
aglomearile din sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara s-a avut in vedere Raportul cu lista actualizata 
de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza metodologiei de optimizare 
a costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala in cadrul ”Acordului de prestari de servicii 
de asistenta tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei pentru analizarea si abordarea 
provocarilor aparute in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)”. 

4.4.1 TINTE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DIRECTIVEI 91/271/CEE 

Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
orasenesti 

In Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, la nivelul fiecarui 
judet, situatia colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti din aglomerari umane cu peste 2.000 l.e. si au fost 
stabilite termene de realizare a lucrarilor necesare pentru implementarea Directivei in fiecare aglomerare 
identificata. 

In domeniul apei uzate, POIM prevede explicit ca “investitiile in sectorul de apa au la baza aglomerarile asa 
cum sunt ele definite in Directiva CE nr. 91/271 privind epurarea apelor urbane si localitatile urbane si rurale 
sunt definite conform Legii romanesti nr. 351/2001 privind amenajarea teritoriului”. 

Conform Directivei 91/271/CEE “aglomerarea” este definita ca “o zona unde populatia si/sau activitatile 
economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urbana uzata sa fie colectata si condusa la o statie de 
epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare.” 

In Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC)” prezentat la 
Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la conceptul de aglomerare: 
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 Existenta unei aglomerari este o stare “de facto” reprezentand efectiv zona in care 
populatia/activitatea economica este “suficient de concentrata.” 

 Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari sunt: 

- Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intr-un anumit spatiu) 

- Concentrarea activitatilor economice 

- Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si transportarea apei uzate 
urbane 

- Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate 

 Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitatile administrative. Delimitarea unei 
aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative - cateva unitati 
administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate administrativa poate fi 
compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de concentrate, separate in 
spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de "aglomerare consolidata” in contextul unor 
asezari umane invecinate si suficient de concentrate care sunt conectate intr-un mod mai putin 
compact dar in mod continuu. 

Raportul cu lista actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti 
pe baza metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU 

Raportul cu lista actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza 
metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  a fost elaborat in cadrul ”Acordului de 
prestari de servicii de asistenta tehnica rambursabila privind asistenta acordata Romaniei pentru analizarea si 
abordarea provocarilor aparute in indeplinirea cerintelor din Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 
(DEAUU)”, incheiat de catre MMAP cu BM la data de 28 ianuarie 2019. 

In conformitate cu cerintele de conformare a raportarilor prevazute in art.15 din DEAUU, incarcarea generata 
de aglomerare s-a evaluat astfel: 

𝒂𝒈𝒈𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅=𝑳𝒂𝒈𝒈𝑪𝟏+𝑳𝒂𝒈𝒈𝑪𝟐+𝑳𝐚𝐠𝐠𝐖𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 

- aggGenerated incarcarea generata in cadrul aglomerarii, in l.e.; 

- LaggC1 incarcarea generata in cadrul aglomerarii, colectata prin SC, in l.e.; 

- LaggC2 incarcarea generata in cadrul aglomerarii, abordata prin SIA, in l.e.; 

- Lagg WithoutTreatment incarcarea generata in cadrul aglomerarii, care nu este colectata prin 
SC si nu este abordata prin SIA, in l.e. 

Principale concluzii ale Raportului elaborat de BM si care vizeaza aglomerarile de peste 2.000 locuitori 
echivalenti din sectorul de apa uzata, sunt urmatoarele:  

 Numarul total de aglomerari, definit in conformitate cu noua metodologia de stabilire a limitelor, este 
de 1041 fata de 1.870, conform ultimului raport ANAR de conformare, potrivit art. 15, si anume, exista 
o reducere de peste 44% in numarul total de aglomerari, dupa cum urmeaza: 

- numarul total de aglomerari din proiectul BM cu l.e. egal sau mai mare de 10.000 este 169, fata 
de 207, conform datelor ANAR la finalul anului 2017, ceea ce inseamna o reducere a numarului 
de aglomerari cu aproximativ 18%; 

- numarul total de aglomerari din proiectul BM cu l.e. cuprins intre 2.000 si 10.000 este 872, fata 
de 1.663, conform ultimului raport de conformare ANAR, ceea ce inseamna o reducere de peste 
47%; 

 Incarcarea totala generata de aglomerari, calculata prin aplicarea noii metodologii de calcul a 
incarcarii poluante generate de aglomerari, este de 14.342.256 l.e. fata de 20.236.565 l.e., conform 
ultimelor date ANAR la finalul anului 2017; si anume, scaderea este de 29%, dupa cum urmeaza: 

- Incarcarea totala generata de aglomerarile din proiect cu l.e. egal sau mai mare de 10.000 este 
de 11.011.196 l.e., fata de 13.624.623 l.e., conform celor mai recente date ANAR, ceea ce 
inseamna o reducere de peste 19%; 

- Incarcarea totala generata de aglomerarile din proiect cu l.e. cuprins intre 2.000-10.000 este 
de 3.331.060 l.e., fata de 6.611.943 l.e., ceea ce inseamna o reducere de peste 49%. 

Plan de conformare pentru judetul Hunedoara 
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In stabilirea termenelor, pe langa cerintele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a fost conformarea cu 
prioritate a aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor, asa cum este prevazut in cadrul Raportului cu lista 
actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza metodologiei 
de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat de Banca Mondiala.  

Prin urmare, aceste termene au un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti 
ani ar putea fi atinse si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE - 
daca conformarea aglomerarilor nu se realizeaza strict functie de dimensiunea lor. De exemplu, aglomerari de 
dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decat termenele propuse, prin conectarea la o statie de 
epurare ce deserveste si o alta aglomerare. Procentele suplimentare astfel cumulate ar putea fi suficiente 
pentru atingerea pragului de conformare. 

Termenele prezentate mai jos constituie punctul de plecare pentru planul de investitii propus in Master Plan. 
In stabilirea planului de investitii insa, pe langa conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai 
mari vor fi analizate si posibilitatile de grupare a diferitor aglomerarilor la o singura statie de epurare, cu 
implicatiile aferente asupra procentelor populatiei echivalente conformata intr-un orizont de timp mai scurt. 

Tabel 4-3. Termene de conformare ale aglomerarilor din judetul Hunedoara. 

Aglomerari 
Termene de conformare propuse pentru 

Colectare ape uzate Epurare ape uzate 

Aglomerari 10.000 – 100.000 l.e. 2013 2015 

Aglomerari 2.000 – 10.000 l.e. 2018 2018 

4.4.2 TINTE PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE DIRECTIVEI 98/83/CE 

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit tinte specifice de conformare in Tratatul de Aderare sunt: 
oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, pesticide si mangan. Termenele de 
conformare variaza pentru diferite categorii de localitati, in functie de numarul populatiei. 

Populatie Nr. localitati 
care dispun de 

sisteme de 
alimentare cu 
apa potabila in 

judetul 
Hunedoara - 

aria de 
deservire a SC 
ACTIVITATEA 
GOSCOM SA 

Parametrii 
pentru care 

trebuie realizata 
conformare 

100% pana in 
2010 

Parametrii pentru care 
trebuie realizata 

conformare 100% pana 
in 2015 

Observatii 

>200.000 0 

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide si 
mangan 

- 

Se considera ca pentru 
ceilalti parametri 
conformarea s-a realizat 
pana la 31 decembrie 
2006 

100.001 – 
200.000 

0 

Oxidabilitate, 
amoniu, aluminiu, 
fier, pesticide si 
mangan 

- 

Se considera ca pentru 
ceilalti parametri 
conformarea s-a realizat 
pana la 31 decembrie 
2006 

10.000 – 
100.000 

1 
Oxidabilitate si 
turbiditate 

Amoniu, nitrati, aluminiu, 
fier, plumb, cadmiu, 
pesticide si mangan 

 

<10.000 5 Oxidabilitate 

Amoniu, nitrati, 
turbiditate, aluminiu fier, 
plumb, cadmiu si 
pesticide 

Se considera ca pentru 
mangan conformarea s-a 
realizat pana la 31 
decembrie 2006 

Trebuie subliniat insa faptul ca, desi termenii limita de conformare 100% a localitatilor pentru anumiti parametrii 
era 2015, la nivel de judet, anumite tinte intermediare trebuiau atinse deja in anul 2010, iar pentru alti parametrii 
conformarea era presupusa deja de la 31 decembrie 2006. 
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Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr. 458/2002, 
modificata si completata prin Legea nr. 311/2004 - se excepteaza de la prevederile Directivei, apa potabila ce 
provine de la un producator de apa individual care furnizeaza mai putin de 10 m3 in medie pe zi sau care 
deserveste mai putin de 50 de persoane cu exceptia cazului in care apa este produsa ca parte a unei activitati 
comerciale sau publice. 

In aceasta situatie se incadreaza satele cu mai putin de 50 locuitori din mediul rural. In Legea nr. 311/2004 
insa, a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c) prin care este reglementata calitatea din fantanile publice 
si individuale si articolele 141 si 142 prin care sunt stabilite responsabilitatile de monitorizare si supraveghere 
sanitara. 

Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca in localitatile unde se inregistreaza depasiri de 
pesticide si nitrati in fantanile publice, primaria este responsabila pentru identificarea de solutii alternative si 
pentru asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau realizarea investitiilor pentru 
realizarea unui nou sistem pana la data de 22 decembrie 2015. 

4.4.3 CONCLUZII 

La nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA situatia actuala in ceea ce priveste populatia 
totala, populatia conectata si gradul de conectare la serviciile de alimentare cu apa si canalizare, se prezinta 
astfel: 

- populatia totala: 25.648 loc.(2020); 

- populatia conectata la sistemele de alimentare cu apa: 22,503 loc. 

- gradul de racordare la sistemele de alimentare cu apa: 87.74%; 

- populatia conectata la sistemele de canalizare: 17,539 loc. 

- gradul de racordare la sistemele de alimentare cu apa: 63.38 % 

Tintele pentru sectorul de apa si apa uzata la nivelul judetului Hunedoara se bazeaza pe cerintele Directivelor 
nr. 91/271/CEE si nr. 98/83/CE, precum si pe prevederile Tratatului de Aderare si „Raportului cu lista 
actualizata de aglomerari de peste 2.000 locuitori echivalenti, incluzand detalii si harti pe baza metodologiei 
de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU” elaborat de Banca Mondiala . Procentele stabilite la nivel 
national au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in judetul Hunedoara - aria de deservire a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA. 
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Tabel 4-4 . Lista clustere/aglomerari din judetul Hunedoara - arie de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 

 Cluster 
Denumire 

aglomerare 
Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie conectata 
la sistemul de 

canalizare (loc.) 

 

Rata de conectare la 
sistemele de 

colectare apa uzata  
(%) 

 

Orastie  

Orastie Orastie Orastie 20741 95,11% 

Beriu Beriu Beriu 2376 65,54% 

Martinesti Martinesti Martinesti 0 0% 

Rapoltu  Mare 

Rapoltu Mare  

Rapoltu Mare 0 0% Bobalna 

Folt 

Orastioara de Sus Orastioara de Sus Orastioara de Sus 0 0% 

Turdas Turdas 
Turdas 0 0% 

Pricaz Pricaz 
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Este important de subliniat faptul ca asezarile umane sunt intr-o continua dinamica. Numarul de locuitori in 
unele asezari umane va creste, pe cand in altele va scadea in timp. De asemenea, activitatile economice din 
aceste asezari au o dinamica proprie, influentand dimensiunile aglomerarii sub aspectul populatiei echivalente. 
Astfel, lista aglomerarilor ce cad sub incidenta Directivei 91/271/CEE se poate modifica in timp, iar Planul de 
conformare va necesita actualizari. 

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de programul de 
investitii propus in cadrul Master Plan - ului, pentru fiecare cluster/aglomerare peste 2.000 l.e. arie de deservire 
a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA propunem termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor 
uzate. De asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de vedere al 
costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, propunem termene de conformare 
similare. 

Se propune si un plan de conformare a aglomerarilor identificate pornind de la cerintele Tratatului de Aderare 
si conformarea aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor (numar de locuitori echivalenti). 

Planul propus are un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti ani ar 
putea fi atinse si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele Directivei 91/271/CEE. 

Termenele de conformare propuse in acest capitol constituie punctul de plecare pentru planul de investitii 
propus in capitolul urmator al prezentului Master Plan. In stabilirea planului de investitii insa, pe langa 
conformarea cu prioritate a aglomerarilor de dimensiuni mai mari vor fi analizate si posibilitatile de concentrare 
a proceselor de epurare prin gruparea diferitor aglomerari la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente 
asupra procentelor populatiei echivalente conformate. 

In domeniul apei potabile, pana in anul 2015 intreg teritoriul Romaniei trebuia sa se conformeze in totalitate 
cerintelor Directivei europene 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman. Aceste prevederi 
vizeaza localitatile unde exista deja sisteme de alimentare cu apa dar si localitatile peste 50 de locuitori, care 
trebuie sa aibe acces la apa potabila de calitate corespunzatoare. 

Termenele intermediare de conformare cu cerintele parametrilor calitativi ai apei potabile variaza pentru diferite 
categorii de localitati, in functie de numarul populatiei, conform tabelului de mai jos: 

Populatie 

Parametrii pentru 
care trebuie realizata 

conformare 100% 
pana in 2010 

Parametrii pentru 
care trebuie 

realizata 
conformare 100% 

pana in 2015 

Observatii 

>200.000 
Oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, fier, 
pesticide si mangan 

- 
Se considera ca pentru ceilalti 
parametri conformarea s-a realizat 
pana la 31 decembrie 2006 

100.001 – 200.000  
Oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, fier, 
pesticide si mangan 

- 
Se considera ca pentru ceilalti 
parametri conformarea s-a realizat 
pana la 31 decembrie 2006 

10.000 – 100.000  
Oxidabilitate si 
turbiditate 

Amoniu, nitrati, 
aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu, pesticide si 
mangan 

 

<10.000  Oxidabilitate 

Amoniu, nitrati, 
turbiditate, aluminiu 
fier, plumb, cadmiu si 
pesticide 

Se considera ca pentru mangan 
conformarea s-a realizat pana la 
31 decembrie 2006 

 

In arie de deservire a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA au fost identificate 6 UAT-uri ce dispun de sisteme de 
alimentare cu apa (cu diferite grade de acoperire). Dintre acestea, municipiul Orastie are populatia mai mare 
de 10.000 locuitori.  
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Tabel 4-5. Sisteme apa existenta in judetul Hunedoara - arie de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA. 

Sistem 
zonal/local de 
alimentare cu 

apa 

Zona de 
alimentare 

cu apa 

Localitati 
deservite 

UAT 

Populatie 
totala 
2020 
loc. 

Rata de conectare 
curenta 

loc. % 

SZA Orastie 

Orastie Orastie Orastie 16.435 15.968 97,16% 

Beriu 

Beriu, Sibisel, 
Castau, 
Sereca, 

Orastioara de 
Jos si Poieni 

Beriu 2.910 2.210 75,93% 

Turdas 
Turdaș, Pricaz, 
Spini si Rapas 

Turdas 1.670 1.036 62,04% 

Martinesti 

Martinesti, 
Jeledinti, 
Turmas, 

Tamasasa, 
Dancu Mare si 

Dancu Mic 

Martinesti 887 707 79,66% 

Rapoltu 
Mare 

Bobalna, Folt 
si Rapoltu 

Mare 

Rapoltu 
Mare 

 
1.818 1.372 75,45% 

SLA Boiu Boiu Boiu 

SZA 
Orastioara de 

Sus 

Orastioara 
de Sus 

Costesti, 
Ludestii de 

Jos, Bucium si 
Orăștioara de 

Sus 

Orastioara 
de Sus 

1.928 1.211 62,80% 
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5. ANALIZA DE OPTIUNI 

5.1 INTRODUCERE 

Varietatea solutiilor tehnice și strategice conduce la necesitatea unei analize de opțiuni în cadrul Master 

Planului. Scopul acestei analize este de a se putea evidenția modul în care vor putea fi atinse obiectivele 

stabilite folosindu-se o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor. 

Acesta capitol cuprinde urmatoarele sub-sectiuni: 

- Metodologie si ipoteze: 

 Criterii pentru definirea si evaluarea optiunilor; 

 Definitia aglomerarilor pentru ape uzate; 

 Costuri unitare; 

 Cerinte privind calitate apei; 

 Optiuni pe termen scurt; 

 Gruparea localitatilor; 

 Costurile minime si solutiile suportabile pentru epurarea apelor uzate; 

 Evaluarea optiunilor de alimentare cu apa si canalizare. 

- Evaluarea optiunilor 

 Cuprinde o lista a optiunilor studiate. 

Astfel, prezentul Master Plan cuprinde o analiza pe doua componente:  

- alimentarea cu apa si tratarea apei in vederea potabilizarii; 

-  colectarea, epurarea si deversarea apei uzate.  

Pentru ambele componente sunt prezentate solutii tehnice si sunt analizate diverse optiuni. Analiza opțiunilor 
explica felul in care se ating obiectivele definite in cel mai eficient mod si cu costuri minime. 

5.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

5.2.1 5.2.1 Abordari comune pentru apă și apă uzată 

Formarea sistemelor reprezintă o grupare a aglomerărilor bazată pe parametri semnificativi. Abordarea globală 
este identica atât pentru apă, cât și pentru apă uzată, diferența fiind făcută la nivel de detaliu funcție de 
particularitățile fiecărui sector. 

Clusterele au fost realizate utilizând baza de date a aplicațiilor GIS, considerente tehnice și Baza de Date cu 
Prețuri Unitare. 

5.2.2 5.2.2 Definiții 

Aglomerare: În conformitate cu Directiva Cadru pentru apă uzată, termenul aglomerare reprezintă aria 
unde densitatea populației și/sau activitățile economice este suficient de mare pentru a 
necesita că apele uzate să fie colectate și transportate într-o stație de epurare sau la un 
punct de descarcare final. 

Ghidul “ Termeni și definiții ale Directivei de tratare a apei uzate urbane (91/271/EEC)”, 
din data de 16 Ianuarie 2007, cuprinde următoarele descrieri. 

Cluster Termenul cluster se referă la un grup de aglomerări alimentate dintr-un sistem centralizat sau 
conectate la o stație de epurare centralizată. 

Localitate: Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă locuită.  

Municipiu, 
Oraș, Comuna 

În România sunt unități administrative (NUTS 4). Pot cuprinde cateva localități. Municipiile 
și orașele reprezintă unități administrative urbane și comunele unități administrative rurale 

Sat Localitate rurală mica 
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Sistem de 
alimentare cu 
apa 

Sistemul de alimentare cu apa zonal reprezinta un grup de localitati care sunt deservite 
de aceeasi sursa de apa. In general, sistemul de alimentare cu apa zonal nu coincide cu 
clusterul 

5.2.3 Criterii de identificare si evaluare a optiunilor 

Pentru fiecare schema propusa se vor analiza diverse optiuni tehnice, fiecare optiune are avantajele si 
dezavantajele sale, precum si costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei mai bune 
solutii pentru sistemul respectiv.  

In ultimii ani a fost remarcata o reducere a consumului domestic si industrial de apa. Consumurile propuse de 
standardele romanesti in 2006, iau in considerare acest aspect si pentru conformarea cu normele UE, propun 
un consum specific de 100 – 120 l/cap de locuitor/zi pentru dotarile standard existente, si care se vor extinde 
in alte localitati incluse in program.  

Consumurile cerute de industrie au avut o tendinta descrescatoare datorita reorganizarii proceselor de 
productie si a imbunatatirilor tehnologice.  

Metodologia si optiunile pentru analiza optiunilor iau in calcul urmatoarele aspecte ale proiectului: 

Tabel 0-1. Cerinte pentru analiza optiunilor. 

Aspectul proiectului Cerinte pentru analiza optiunilor 

Cost Vor fi evaluate urmatoarele aspecte, ca parte a matricei de analiza a 
optiunilor:  

•  Costul initial de capital 

•  Costuri de atenuare a riscurilor ecologice  

•  Costuri de intretinere  

•  Costuri pe durata ciclului de viata (costuri de operare)  
 

Risc ecologic Se va face o evaluare a impactului de mediu ce va fi utilizata in evaluarea 
optiunilor  

Risc asupra sanatatii Vor fi evaluate riscurile asupra sanatatii, atat pe durata constructiei, cat si 
pe durata functionarii si post-functionarii  

Riscuri de implementare Vor fi evaluate riscurile de implementare in ceea ce priveste intarzierile in 
proiectare, cat si in achizitionare, finalizare contract si efectul pe care 
acestea le pot avea asupra proiectului si a altor proiecte aferente  

Respectarea standardelor UE 
si nationale 

Cerintele de respectare a standardelor UE si nationale vor reprezenta o 
problema-cheie. Daca proiectul nu se conformeaza, atunci nu va fi 
recomandat spre finantare  

Se propune pregatirea unui format standard de evaluare a optiunilor care va fi completat pentru fiecare optiune 
posibila, astfel incat sa se realizeze o evaluare care sa fie transparenta pentru fiecare optiune.  

Amplasamentul retelelor de alimentare cu apa si canalizare este in stransa legatura cu strategia de dezvoltare 
urbanistica la nivelul fiecarei aglomerari. Alegerea amplasamentelor in cazul statiilor de tratare si epurare se 
face, de regula, in functie de urmatoarele elemente:  

 corelarea distantelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare si emisar, in cazul 
sistemelor de canalizare;  

 conditiile geologice si hidrogeologice;  

 riscul de inundabilitate;  

 distanta fata de infrastructura rutiera existenta pentru facilitarea accesului;  

 distanta intre ariile construite;  

 indicatorii de calitate ai emisarilor, in cazul statiilor de epurare;  

 alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor si pretul acestora in zona analizata, zone 
cuprinse in ariile protejate sau destinate altor obiective.  

Evaluarea optiunilor din punct de vedere al amplasamentelor trebuie sa ia in considerare toate elementele 
mentionate anterior, precum si pe cele care vizeaza concluziile analizei comparative a costurilor de investitie, 
exploatare si intretinere aferente.  
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In ceea ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisari, aceasta trebuie sa fie conforma cu prevederile 
Normativului NTPA 001-2007, care a transpus Directivele UE. 

5.2.4 Metodologia de evaluare a impactului global asupra mediului 

Proiectarea si constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa fie in concordanta cu 
legislatia nationala si a UE de mediu in vigoare si ca urmare, trebuie sa se elaboreze o evaluare a impactului 
asupra mediului (EIA) pentru toate activitatile. In Romania, procedura de mediu se realizeaza pentru orice 
proiect de investitie si este una dintre cele mai importante cerinte care trebuie luate in considerare in alegerea 
proiectelor si in procesul de aprobare al acestora.  

Exista aspecte specifice in ceea ce priveste comparatia intre investitiile dintre sectorul de apa potabila si cele 
din sectorul de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate orasenesti.  

1) Investitiile in sectorul de apa potabila pot avea:  

 Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei  

 Impact negativ:  

 Epuizarea sursei de apa de suprafata (cu impact asupra consumatorilor din aval) si a 
ecosistemelor acvatice.  

 Impactul asupra nivelului apei subterane, cu consecinte asupra biotopului, asupra zonelor 
umede si asupra activitatilor de agricultura si piscicultura.  

2) Investitiile pentru colectarea, epurarea si deversarea apei uzate pot avea:  

 Impact pozitiv: reducerea riscului asupra sanatatii populatiei si asupra mediului prin colectarea si 
epurarea apelor uzate.  

 Impactul negativ:  

 Impactul poluarii cu apa uzata insuficient tratata a corpului de apa receptor (flux masiv de 
poluanti in receptor si respectiv impactul asupra biotopului acvatic si asupra utilizatorilor din 
aval, in cazul netratarii corespunzatoare).  

 Impactul asupra solului si al subsolului (poluarea solului si a apei subterane din cauza 
pierderilor de apa uzata din reteaua de canalizare si/sau fose septice necorespunzator 
exploatate).  

Impactul va fi direct proportional cu impactul general de mediu si cu extinderea zonei de investitie, care in 
cazul nostru este cuantificat de numarul echivalent al populatiei, care va beneficia in urma implementarii 
proiectului respectiv. Din punctul de vedere al protectiei mediului, analiza optiunilor a luat in considerare 
variantele considerate in analiza tehnica.  

a) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa potabila din punct de vedere al impactului asupra mediului  

Selectarea optiunilor pentru realizarea investitiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere conformarea cu 
cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care 
trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei, cat si 
indicatorii de functionare a instalatiilor de tratare si de distributie apa potabila.  

Parametri de proiectare, functionare a instalatiilor de tratare si de distributie cuprind parametrii bacteriologici, 
organoleptici, fizici si chimici prin care se controleaza procedeele si eficienta de tratare a apei si contaminarea 
ulterioara etapei de tratare. S-a avut in vedere modul de asigurare a protectiei sursei din punct de vedere al 
impactului asupra mediului pe care il va avea prelevarea debitului de apa asupra utilizatorilor din aval, sau in 
cazul sursei subterane, asupra nivelului freatic.  

Tinand cont de toate criteriile de analiza a optiunilor, selectia s-a facut prin acordarea unor puncte de bonitate 
invers proportionale cu marimea impactului asupra mediului a fiecarei optiuni, astfel incat punctajul maxim sa 
desemneze varianta de realizare a investitiilor care este cea mai favorabila pentru mediu.  

b) Analiza optiunilor pentru infrastructura de apa uzata din punct de vedere al impactului asupra mediului  

Analiza din punct de vedere al protectiei mediului a optiunilor a urmarit evidentierea variantei optime, pentru 
investitii care sa asigure un impact minim asupra mediului, conform cerintelor legislatiei romanesti si europene 
in vigoare. 

Romania a declarat intregul sau teritoriu ca zona sensibila, conform cerintelor Directivei 91/271/CE, ceea ce 
impune dotarea tuturor aglomerarilor (avand 10.000 locuitori echivalenti) cu statii de epurare care sa permita 
eliminarea azotului (N) si a fosforului (P).  
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In alegerea variantei optime de realizare a investitiilor s-a avut in vedere ca orice sistem de colectare, epurare 
si descarcare a apelor uzate contribuie la aparitia unor riscuri pentru sanatatea populatiei si a mediului. 

Sistemele de colectare si epurare a apelor uzate trebuie sa fie realizate, intretinute si exploatate astfel incat 
impactul asupra mediului sa fie pozitiv.  

La faza de Studiu de Fezabilitate pentru toate investitiile ce urmeaza a fi realizate, vor fi luate in considerare 
toate masurile necesare in perioadele de executie si exploatare din zonele protejate.  

Deseurile rezultate din procesul de epurare (nisip, pietris, deseuri solide din apa si mai ales namolul rezultat 
din epurare), ridica serioase probleme de mediu. Pentru eliminarea controlata, aceste deseuri necesita la 
randul lor o tratare, o monitorizare si spatii de depozitare si/sau resurse pentru transport si/sau valorificare.  

Aspectele privind protectia mediului care au fost analizate pentru fiecare optiune:  

 gradul de conformare cu cerintelor legislatiei romanesti si europene in vigoare privind protectia mediului;  

 calitatea si modul de descarcare a efluentilor statiilor de epurare in emisari;  

 concentrarea activitatii de epurare pe un spatiu cat mai redus care sa permita controlul procesului 

tehnologic si o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;  

 spatii de depozitare/tratare a namolului rezultat din procesul de epurare, cat mai concentrate sau alte 

tehnologii nepoluatoare de management al namolului si a altor deseuri rezultate din procesul de epurare;  

 reducerea pe cat posibil a transportului namolurilor pe drumurile publice, catre locul de depozitare 

definitiva sau de valorificare;  

 consum de resurse cat mai redus pentru intreg lantul de colectare/tratare a apelor uzate.  

Din toate aceste considerente din punct de vedere al protectiei mediului se prefera o singura statie de epurare 
care sa deserveasca mai multe aglomerari, ceea ce implica gruparea acestora in cluster. 

5.2.5 Criterii pentru definirea aglomerarilor 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in alegerea intre 
solutiile centralizate si descentralizate. In documentul de referinta, “Termeni si definitii ale Directivei urbane 
pentru apa uzata (91/271/EEC)” se subliniaza cele mai importante criterii pentru definirea aglomerarii si 
caracteristicile acesteia. Trebuie remarcat ca aglomerarile definite pot sa nu fie egale pentru apa si apa uzata.  

Aglomerarea: Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei Uzate a UE nr. 91/271, reprezinta „o zona in 
care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate 
si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.  

Ghidul „Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane (91/271/EEC)” din data de 16 ianuarie 
2007 cuprinde descrieri suplimentare privind aglomerarile. 

In orice caz, cand un sistem de colectare este finalizat, limitele aglomerarii conform Directivei pot coincide cu 
limitele sistemului de colectare. Cu alte cuvinte, zona de "captare" a unui sistem de colectare coincide cu 
limitele aglomerarii in care valoarea de conectare pentru aglomerare este de 100 %.  

Se poate intampla ca o aglomerare sa se micsoreze ca marime in timp si ca sistemul de colectare sa nu mai 
coincida cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii trebuie revazute iar marimea aglomerarii 
trebuie recalculata/actualizata.  

In particular, se subliniaza ca, atunci cand se implementeaza Directiva, Statele Membre trebuie sa evalueze 
pe baza fiecarui caz in parte si conform conditiilor locale, limitele pentru fiecare zona suficient concentrata (ex 
aglomerare). In timpul procesului, criteriile de identificare a limitelor aglomerarii ar putea fi:  

 Concentrarea populatiei (ex densitatea populatiei pe o zona anumita)  

 Concentrarea activitatilor economice  

 Concentrarea suficienta a criteriilor a) sau a) si b) pentru ca apa uzata menajera sa fie colectata si 

transportata.  

Termenul de „aglomerare” nu trebuie confundat cu entitiati administrative (precum municipalitati sau alte zone 
de autoritate locala), care pot avea acelasi nume. Limitele unei aglomerari pot sau nu pot sa corespunda 
granitelor unei entitati administrative. Astfel, cateva entitati administrative pot forma o aglomerare si vice versa 
– o singura entiate administrativa poate fi acoperita de cateva aglomerari distincte daca acestea reprezinta 
zone suficient concentrate separate in spatiu ca rezultat al dezvoltarii istorice sau economice. Trebuie subliniat 
faptul ca o aglomerare poate sa contina de asemenea zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu 
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este inca finalizat un sistem de colectare si/sau unde apa uzata este transportata prin sisteme individuale sau 
prin alte sisteme adecvate sau colectate in orice alt mod.  

Abordarea generala pentru definirea zonelor si aglomerarilor este aceeasi pentru alimentarea cu apa si pentru 
apa uzata, dar sunt diferente de detaliu. 

Densitatea populatiei si concentrarea activitatilor economice sunt cei mai importanti indicatori in evaluarea 
propunerilor privind solutiile centralizate sau descentralizate pentru sistemele de apa si/ sau apa uzata si 
eficienta acestora din punctul de vedere al costului.  

Aglomerarea poate fi deservita de una (raportul 1:1) sau mai multe statii de epurare; mai mult, o singura 
aglomerare poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectate la una sau mai multe 
statii. In mod similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceiasi statie.  

Este posibil ca o aglomerare sa fie deservita de cateva statii de epurare a apei uzate, fiecare deversand apa 
urbana uzata tratata in diferite ape receptoare. Este de imaginat de asemenea ca astfel de ape receptoare se 
vor incadra in diferite categorii, ex. sensibile dar si normale.  

In situatiile in care sistemul de colectare dintr-o aglomerare individuala a fost aproape in intregime dezvoltat, 
"zona de captare" din sistemul de colectare va coincide in mare cu limitele aglomerarii. In situatiile in care 
intreaga incarcare generata din intreaga zona suficient concentrata este deservita de o singura statie de 
epurare, va fi considerat cazul simplu "o aglomerare – o statie de epurare" ca fiind compatibil cu Directiva. In 
orice caz, trebuie retinut faptul ca aglomerarea este definita ca baza a zonei suficient concentrate si nu pentru 
zona de captare a unui sistem de colectare existent conectat la o anumita statie de epurare.  

Volumul total de apa uzata generat de o aglomerare este exprimat prin marimea unei aglomerari in termeni 
tehnici si este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea colectarii apei uzate si pentru cerintele 
de epurare si pentru obligatiile de raportare corespunzatoare.  

Volumul generat se refera la volumul organic biodegradabil al aglomerarii, exprimat in populatie echivalenta. 
Consta din apa uzata urbana care necesita colectarea sau orice alt mod de transportare, conform Articolului 
3(1) din Directiva. Nu include volumul de apa uzata industriala neamestecata care este epurat separat si 
deversat direct in emisar.  

Volumul generat sau "marimea" aglomerarii este exprimat in populatie echivalenta. Conform Articolului 2(6) 
din Directiva, "o populatie echivalenta se refera la volumul organic biodegradabil care are o concentratie de 
oxigen biochimic la cinci zile (CBO5) de 60 g de oxigen zilnic".  

Volumul de apa uzata generat ia in considerare volumele de apa rezultate de la: populatia rezidenta; populatia 
nerezidenta (turisti etc.); Industrii acoperite de Art. 11; ape reziduale industriale de la firme si agenti economici 
(inclusiv firme mici si medii) care trebuie sau ar trebui deversate in sistemul de colectare sau in statia de 
epurare.  

Criterii care au stat la baza definirii aglomerarilor: 

 Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind „o zona in care 

populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata sa fie colectata 

si transportata catre o statie de epurare urbana sau catre un punct final de descarcare”.  

 Formarea unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare a apelor uzate.  

 Notiunea de aglomerarea conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune obligatoriu peste entitati 

administrative. Limitele unei aglomerari pot sau nu sa corespunda cu limitele administrative. Astfel, mai 

multe unitati administrative pot forma o aglomerare si, invers, o singura unitate administrativa poate fi 

acoperita de mai multe aglomerari daca ele reprezinta zone suficient de concentrate si bine delimitate 

in teren.  

 Aglomerarile au fost clasificate in trei categorii, in functie de populatia echivalenta: sub 2.000 l.e., intre 

2.000 si 10.000 l.e si peste 10.000 l.e.  

 Pentru o unitate administrativa (sat, oras) limita aglomerarii a fost stabilita pentru un teritoriu in care 

densitatea (numar locuitori echivalenti raportat la suprafata) este mai mare de 5 l.e./ha, respectiv in care 

lungimea specifica a retelei de canalizare nu depaseste 10 m/l.e. Suprafetele locuite in care densitatea 

este mai mica de 5 l.e./ha nu au fost cuprinse in aglomerare.  

 Daca limitele administrative a doua localitati sunt tangente intre ele la nivelul drumului de legatura dintre 

acestea, cele doua localitati au fost inglobate intr-o singura aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de 

mai jos).  
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 Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este mica (cca. 200 m), masurata pe directia 

drumului de legatura dintre acestea, cele doua localitati au fost considerate ca facand parte dintr-o 

aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai jos).  

 Daca distanta intre limitele aglomerarii a doua localitati este de cca. 200 ... 400 m, dar se estimeaza ca 

dezvoltarea ulterioara a uneia din aglomerari sau a amandurora va conduce la micsorarea semnificativa 

a acestei distante, cele doua entitati au fost considerate o aglomerare (scenariul a-1, vezi figura de mai 

jos).  

 Daca doua localitati se afla relativ aproape una de cealalta (cca. 200 m), dar conditiile geomorfologice 

sunt foarte dificile (diferenta mare intre elevatiile medii ale celor doua localitati, etc), ele au fost tratate 

ca aglomerari distincte (scenariul a, vezi figura de mai jos). In acest caz, daca cele doua localitati ar fi 

fost aglomerate, valoarea investitiei specifice (Investitie raportata la populatia echivalenta) si/sau 

valoarea costurilor de operare specifice (cost de operare raportat la populatia echivalenta) ar fi avut 

valori mult mai mari decit cele calculate in varianta de abordare independenta.  

 In situatia in care o localitate cu o populatie echivalenta situata peste 2.000 l.e. si cu densitate a 

populatiei relativ crescuta (respectiv cu un cost mediu unitar scazut de realizare a retelelor de apa si 

canalizare) se afla in imediata apropiere cu o localitate cu o populatie sub 2.000 l.e. dar cu o densitate 

scazuta, acestea nu au fost aglomerate, ci au fost tratate in mod independent.  

 Doua sau mai multe aglomerari au fost grupate intr-un cluster (scenariul c, vezi figura de mai jos), daca, 

in urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca, din punct de vedere al costurilor de 

operare, este mai economic sa se colecteze si sa epureze apele uzate menajere intr-o singura statie de 

epurare si/sau este mai favorabil sa aiba aceiasi sursa de apa potabila. In cadrul analizei tehnico-

economice au fost analizate mai multe optiuni: o singura statie de epurare pentru mai multe aglomerari 

insotite de colectoarele de canalizare si statiile de pompare aferente, mai multe statii de epurare mai 

mici in regim individual (cite una pentru fiecare aglomerare), respectiv combinatii intre variantele 

descrise mai sus.  

Fiecare situatie a fost analizata separat, tinindu-se seama si de situatia existenta a surselor de apa, a 

infrastructurii sistemelor de apa potabila si/sau de canalizare, respectiv de posibilitatea extinderii facilitatilor 

existente (capacitati de stocare apa potabila, de pompare, de tranzit, teren disponibil pentru viitoare extinderi 

ale statiilor de tratare sau de epurare etc.), precum si a calitatii emisarilor din zona. Relatiile posibile dintre 

aglomerari si statiile de epurare urbane sunt prezentate in urmatoarea figura de mai jos: 

Figura 0-1. Relatii posibile intre aglomerari si statiile de epurare urbane. 
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Pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare și realizarea conformării aglomerărilor mai 
mari de 2.000 l.e. și având în vedere faptul că Planul de implementare al Directivei, elaborat în anul 2004, nu 
mai reflectă situația actuală, autoritățile române implementează în perioada 2019-2021 un proiect național 
pentru actualizarea și accelerarea conformării, prin care să se prevadă modul în care se va realiza 
conformarea aglomerărilor cu mai mult de 2.000 l.e., în special în ceea ce privește măsurile de conformare, 
finanțarea lor și perioada în care acestea se vor conforma. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca 
lider de proiect, și Administrația Națională „Apele Române” ca partener, derulează un proiect cu finanțare prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, referitor la „Îmbunătățirea capacității autorității 
publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și 
raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui proiect este necesară pentru a 
gestiona eficient această problematică prin realizarea unui Plan de accelerare a implementării și conformarea 
cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum și realizarea unei strategii 
pentru apa potabilă și apa uzată. De asemenea, rezultatele proiectului vor contribui la definirea clară a 
atribuțiilor și competențelor fiecărei instituții implicate și vor oferi instrumente pentru definirea unor mecanisme 
de consultare, evaluare și raportare la Comisia Europeană a stadiului implementării cerințelor europene. 

În conformitate cu cerințele de conformare a raportărilor prevăzute în art.15 din DEAUU, încărcarea generată 
de aglomerare s-a evaluat astfel: 

𝒂𝒈𝒈𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅=𝑳𝒂𝒈𝒈𝑪𝟏+𝑳𝒂𝒈𝒈𝑪𝟐+𝑳𝐚𝐠𝐠𝐖𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 

- aggGenerated încărcarea generată în cadrul aglomerării, în l.e.; 

- LaggC1 încărcarea generată în cadrul aglomerării, colectată prin SC, în l.e.; 

Principalele concluzii rezultate in urma analizelor realizate in cadrul acestui studiu realizat de Banca Mondiala 
au fost: 

 Numărul total de aglomerări, definit în conformitate cu noua metodologia de stabilire a limitelor, este de 

1041 față de 1.870, conform ultimului raport ANAR de conformare, potrivit art. 15, și anume, există o 

reducere de peste 44% în numărul total de aglomerări, după cum urmează: 

 Numărul total de aglomerări din proiect cu l.e. egal sau mai mare de 10.000 este 169, față 
de 207, conform datelor ANAR la finalul anului 2017, și anume, a apărut o reducere cu 
aproximativ 18% în numărul aglomerărilor; 

 Numărul total de aglomerări din proiect cu l.e. cuprins între 2.000 și 10.000 este 872, față de 
1.663, conform ultimului raport de conformare ANAR, și anume, a apărut o reducere de 
peste 47% în numărul aglomerărilor; 

  Încărcarea totală generată de aglomerări, calculată prin aplicarea noii metodologii de calcul a 
încărcării poluante generate de aglomerări, este de 14.342.256 l.e. față de 20.236.565 l.e., conform 
ultimelor date ANAR la finalul anului 2017; și anume, scăderea este de 29%, după cum urmează: 

 Încărcarea totală generată de aglomerările din proiect cu l.e. egal sau mai mare de 10.000 
este de 11.011.196 l.e., față de 13.624.623 l.e., conform celor mai recente date ANAR, și 
anume, a apărut o reducere de peste 19%; 

 Încărcarea totală generată de aglomerările din proiect cu l.e. cuprins între 2.000-10.000 este 
de 3.331.060 l.e., față de 6.611.943 l.e., și anume, a apărut o reducere de peste 49%; 

Cea mai semnificativă reducere, atât din punct de vedere al numărului de aglomerări, cât și al încărcărilor 
generate se observă pentru aglomerările cu l.e. cuprins între 2.000 și 10.000. 

Principalele motive care au condus la apariția acestor diferențe, sunt după cum urmează: 

 Stabilirea limitelor aglomerării respectă principiul zonelor concentrate suficient, stipulat prin noua 
metodologie; 

 Calcul „personalizat” precis al încărcării poluante, folosit ori de câte ori sunt disponibile și suficiente 
date de monitorizare a intrărilor în SEAU și/sau date concrete cu privire la emițătorii industriali de la 
nivelul aglomerărilor. 

5.2.6 Criterii pentru definirea clusterelor 

În general vorbind, costul tratarii apei uzate este cu atât mai mic cu cât volumul apei uzate tratate este mai 
mare. Acest lucru se datoreaza faptului că eforturile constante de operare care sunt independente de mărimea 
staţiei de epurare pot fi puse în legătură cu un volum mai mare de apă uzată.  



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                        Capitolul 5. Analiza de optiuni. 

  

Pag. 10 

 

Pe de altă parte, există limitări economice si tehnice în cazul creării unor clustere mai mari, cum ar fi distante, 
topografie etc. Soluţia tipica pentru zone europene similare este o staţie de epurare amplasata într-o 
aglomerare principala la care se vor conecta diferite aglomerari mai mici situate in vecinatate.  

Soluţia care trebuie găsita la nivel de Master Plan este care din aceste aglomerari pot fi conectate economic 
si tehnic la una principală (soluţie centralizata) şi care nu (soluţie descentralizata).  

De asemenea, in functie de numarul de locuitori echivalenti, de terenul disponibil, de parametri de evacuare 
impusi se impune o analiza de optiuni a tehnologiei de epurare a apelor uzate.  

5.2.7 Criterii pentru definirea sistemelor de alimentare cu apa 

Pentru definirea unui sistem de alimentare cu apa optim din punct de vedere tehnic si economic este necesara 
parcurgerea a doua etape în analiza de opţiuni:  

Etapa 1: Analiza opţiunilor pentru sursa de apă şi implicit pentru tehnologia de tratare  

Etapa 2: Analiza opţiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă – sistem de alimentare cu apă 
centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat.  

Două tipuri diferite de surse de apa pot fi considerate pentru asigurarea apei potabile în judeţul Hunedoara: 
apa de suprafata şi apă subterană. O prezentare comparativă sumară a celor doua tipuri de surse este 
prezentată în tabelul următor: 

Tabel 0-2.  Prezentare comparativa a surselor de apa. 

Nr. 
crt. 

Parametru 
Sursa de suprafata 

(rau) 
Sursa subterana 

1 Accesibilitate pe teritoriul judetului  Medie Ridicata 

2 Variabilitatea calitatii apei  Ridicata Scazuta 

3 Variabilitatea debitului  Medie Scazuta 

4 Vulnerabilitate la poluari accidentale  Foarte ridicata Scazuta 

5 Calitatea apei brute  Scazuta-Medie Buna 

6 Tip tratare pentru obtinere apă potabilă  Tratare extensiva Tratare scazuta 

7 Dificultate in operare si intretinere  Medie-Ridicata Scazuta-Medie 

8 Costuri in operare si intretinere  Medii-Ridicate Medii 

Pentru analiza de opţiuni s-a considerat un sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă 
versus sistem de alimentare cu apă deservit de sursă subterană.  

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa de suprafaţă are, în general, următoarea componenţă:  

 Captare de apă;  

 Staţie de pompare apa brută;  

 Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare-floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-oxidare şi 
adsorbtie in cazul existentei micropoluantilor, dezinfectie cu clor, statie de pompare apa tratata);  

 Conductă de aducţiune;  

 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  

 Reţea de distribuţie.  

Figura 0-1. Schema alimentare cu apa de suprafata. 
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Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa subterană are, în general, următoarea componenţă:  

 Front de captare;  

 Staţie de tratare (dezinfectie cu clor, staţie de pompare apă tratată);  

 Conducta de aducţiune;  

 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare;  

 Reţea de distribuţie.  

Figura 0-2. Schema alimentare cu apa subterana. 

 

Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic Mureş, la 
nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o lungime totală de 1932,26 km, dintre 
care: 

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

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

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

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

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

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

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

Unele localităţi au deja un sistem complet şi independent de alimentare cu apă, în timp ce altele au primit 
fondurile necesare pentru a-şi realiza sistemul de alimentare cu apă, fonduri primite în principal prin intermediul 
programelor de dezvoltare pentru diferite stadii şi câteva prin programe de investiţii europene. 

Infrastructura de apă, monitorizata de S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE situata la nivelul b.h. 
Mureş, cuprinde următoarele facilitati: 

SZAA Orastie 

- 2 surse de apa cu 2 captari: Sibisel si Rausor;  

- Statia de tratare a apei Orastie (amplasata in partea de sud-vest a municipiului Orastie) si statia de 
tratare Sibisel (amplasata in localitatea Sibiselul Nou – UAT Beriu); 

- Conducte de transport apa potabila, Dn 200 - 400 mm; 

- rezervoare de apa potabila (2x5000 m.c. in incinta STAP si 2x500 in zona “Chimica”) 

Sub-sistemele de alimentare cu apa: 

• Orastie; 

• Beriu; 

• Turdas; 
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• Rapoltu Mare. 

SZAA Oratioara de Sus 

- Sursa si captarea apei brute din pr. Valea Rea;  

- Conducte de transport apa bruta Dn 110 mm, PEHD, L= 4352 m; 

- Statia de tratare a apei Costesti si statia de clorinare Orastioara de Sus; 

- 2 rezervoare de imagazinare apa potabila: V1= 200 mc in localitatea Costesti si V2= 150 mc in 
localitatea Orastioara de Sus; 

- Conducte de transport apa potabila Dn 110 mm, PEHD, L= 3000 m; 

- retele de distributie apa potabile in Costesti si Orastioara de Sus. 

 SL Boiu 

- sursa subterana Boiu 

- conducte de transport apa bruta PEHD – 2,5 km; Dn = 160 mm; 

- statie de clorinare 

- rezervor apa potabile 

- retea de distributie ap potabile – 3,05 km. 

5.2.8 Costuri unitare 

Costurile unitare si de investitie au fost determinate pentru instalatiile necesare captarii apei, instalatiile pentru 
tratarea apei, respectiv epurarea apelor uzate, instalatii de pompare si retele de distributie sau de canalizare.  

Pentru determinarea costurilor unitare a fost dezvoltata o baza de date pentru costuri unitare elementare, in 
urma efectuarii unei analize complexe, avand ca sursa lucrari recente ofertate in Romania, cu specificul 
alimentarilor cu apa si canalizarilor orasenesti, informatii din partea contractorilor, a furnizorilor de materiale si 
echipamente, experienta Consultantului si alte surse identificate de Consultant.  

Costurile unitare si costurile de investitie sunt exprimate in Euro, anul de referinta pentru toate preturile utilizate 
fiind 2021.  

Costurile investitiilor au rezultat prin inmultirea costurilor unitare cu cantitatile de lucrari rezultate ca fiind 
necesare pentru fiecare categorie de lucrari propuse sau cu numarul de locuitori echivalenti, dupa caz.  

5.2.9 Cerinte privind calitatea apei 

5.2.2.1 Conformitatea calitatii apei potabile cu legislatia UE 

Majoritatea comunelor dispun de un plan de alimentare cu apa pentru satele importante la care sunt racordati 
majoritatea locuitorilor. Sursa de alimentare o reprezinta apele subterane, calitatea acestora fiind buna, 
necesitand doar tratare prin clorinare. Apa furnizata este in continu monitorizata de catre Departamentul 
Sanatatii. Prin urmare, respecta toate legislatia europeana si nationala.  

Totusi, sunt cateva cazuri unde apele subterane sunt poluate cu nitrati si necesita tratare si indepartarea 
sulfului inainte de consum.  

De asemenea, în general pentru toate sursele de apă subterane ar fi necesară introducerea unui proces de 
dedurizare pentru a îmbunătătii calitatea apei livrată consumatorilor. 

5.2.2.2 Localitati cu probleme de calitate a apei identificate in cadrul studiilor anterioare 

Este important sa fie identificate localitatile in care au fost identificati azotati in rezerva de apa si care este o 
problema ce trebuie rezolvata pentru a respecta Directiva 91/676/CEE, precum si stadiul actual al lucrarilor 
aflate in curs de executie.  

Problema nitratilor, sulfatilor si a manganului a fost deja evidentiata ca unul dintre parametrii de proiectare. 
Pentru localitatile afectate de aceste propbleme s-a propus realizarea unor statii de tratare adecvate pentru a 
putea distribui consumatorilor o apa potabila care se incadreaza in standardele nationale.  

Prin urmare, a fost dezvoltata urmatoarea strategie pe termen scurt pentru a face fata potentialelor probleme 
pe termen lung legate de azotati, asa cum este prezentata in tabelul de mai jos: 
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Tabel 0-3. Calitatea apei – controlul azotatilor. 

Strategie 
Actiunea ce urmeaza a fi intreprinsa de Operatorul regional 
(OR)  

Partea responsabila 

Pe termen scurt 

Colectarea datelor istorice privind parametrii calitatii apei pentru a 
cunoaste tendinta concentratiilor substantelor contaminante  

Managementul activelor  

Colectarea datelor legate de procesul de tratare a apei din toate 
sistemele de alimentare cu apa existente si in curs de constructie  

Managementul activelor  

Analiza si revizuirea monitorizarii calitatii actuale a apei pentru a 
se asigura ca parametrii identificati sunt colectati corect.  

Managementul calitatii  

Colectare mostre de apa de la toate locatiile.  Hidro-geologic  

Gauri de sonda de investigare la toate locatiile si instalarea de 
sonde pentru calitatea apei cu stocare de date si capacitate de 
transmisie  

Hidro-geologic  

Realizarea unui model hidro-geologic al apei freatice  Hidro-geologic  

Realizarea unui sistem de monitorizare a bazei de date care sa 
furnizeze parametrii tinta, de initiere si de actiune pentru 
interventia in cazul in care nivelul azotului depaseste nivelul 
permis  

Managementul activelor  

Intocmirea unui plan de actiune pentru a face fata situatiilor in care 
azotatii depasesc nivelul-tinta. (publicitate, organizarea livrarii de 
apaimbuteliata la consumatorii supusi riscului)  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii 
/Hidrogeologic  

Realizarea unui program de relatii publice pentru „urmarirea 
nitratilor”.  

Management  

Identificarea locatiilor actuale cu risc si conceperea unor optiuni 
(procese de tratare, surse alternative, importul de apa din zone cu 
risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitrati.  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

Pe termen mediu 

Implementarea proiectelor de control ale nitratilor pentru locatiile 
cu riscuri.  

Management de Proiect/ 
Constructie  

Monitorizarea parametrilor de contaminare pentru identificarea 
locatiilor care ar putea deveni locatii cu risc  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

Identificarea posibilelor locatii viitoare „cu risc” si conceperea unor 
optiuni (procese de tratare, surse alternative, importul de apa din 
zone cu risc scazut) pentru reducerea contaminarii cu nitrati.  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

Pe termen lung 

Implementarea proiectelor de control ale nitratilor pentru locatiile 
cu risc poatential, ca masura preventiva.  

Project/Managementul 
Constructiilor  

Continuarea colectarii si monitorizarii contaminarii cu nitrati pentru 
a evalua riscul pentru apa bruta folositain scopuri agricole.  

Managementul activelor/ 
Managementul calitatii/ 
Hidro-geologic  

5.2.10 Optiuni pe termen scurt 

Master Plan-ul, asa cum este prezentat in acest document, a fost dezvoltat mai degraba ca instrument strategic 
decat ca un instrument de detaliu. 

Este probabil sa poata fi dezvoltate optiuni pe termen scurt pe perioada intocmirii studiilor de fezabilitate pentru 
proiecte individuale. 

5.2.11 Evaluarea optiunilor 

Optiunile au fost studiate luand in considerare urmatoarele:  

 Impactul asupra mediului;  

 Solutii centralizate/descentralizate;  

 Amplasarea siturilor Natura 2000;  

 Optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere);  

 Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor considerand costurile de investitii, operare 
si intretinere;  
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 Acolo unde este relevant, includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si 
beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin solutiile 
de cost.  

5.2.12 Analiza optiunilor pentru sisteme de alimentare cu apa centralizate versus 
descentralizate 

5.2.2.1 Generalitati 

In general, un sistem de alimentare cu apa este compus din urmatoarele elemente principale: 

 Sursele de apa bruta pot cuprinde urmatoarele: 

 Surse de apa de suprafata – rezervoare, captari din rauri/parauri, izvoare  

 Apa subterana – puturi, foraje, drenuri  

 Procesele de tratare pot cuprinde toate sau doar unele dintre urmatoarele procese, in functie de 
calitatea apei brute la sursa  

 Pre-clorinarea – pentru prevenirea algelor si oprirea oricarei cresteri biologice  

 Aerarea – impreuna cu pre-clorinarea, pentru indepartarea fierului dizolvat si a manganului  

 Dedurizarea – pentru reducerea continutului de calciu din apă  

 Coagularea –pentru floculare  

 Sedimentare – pentru separarea substantelor solidelor  

 Filtrare –pentru indepartarea floculantului antrenat  

 Dezinfectie – pentru distrugerea bacteriilor  

 Statia sau statiile de pompare  

 Aductiunea sau liniile magistrale  

 Bazin sau bazine de stocare/rezervoare  

 Retea de distributie  

Un sistem centralizat de alimentare cu apa se dezvolta de obicei acolo unde exista o sursa de alimentare cu 
apa suficienta, iar topografia si vecinatatea lucrarii sunt de asa natura incat este eficienta alimentarea cu apa 
dintr-o singura sursa. 

Un sistem descentralizat de alimentare cu apa va fi asigurat acolo unde topografia si proximitatea altei 
dezvoltari este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sa se transporte apa potabila 
dinspre si adiacent sursei, din cauza lungimii prea mari a conductei magistrale sau a cerintelor de pompare de 
care ar fi nevoie.  

Prin urmare, una dintre optiuni pentru asigurarea alimentarii cu apa in zonele fara sistem existent de conducte, 
ar fi sa se determine daca poate fi sau nu asigurata aprovizionarea dintr-o alimentare cu apa adiacenta 
existenta, care poate avea sau nu capacitate de rezerva.  

Urmatorul arbore de decizii va fi urmat in toate cazurile in care se analizeaza optiunea de rezerve noi de apa. 
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Figura 0-3. Arborele decizional pentru un sistem nou de alimentare cu apa. 

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata este determinata dupa 
cum urmeaza: 

Figura 0-4. Schema alimentarii cu apa. 

Detaliile zonei de alimentare cu apa propuse sunt: 

Tabel 0-4. Detalii privind localitatile pentru alimentarea cu apa. 

Descriere Populatie 

Localitate principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

 Optiunea 1  

Statie de tratare separata pentru fiecare localitate 
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Figura 0-5. Sistem centralizat de alimentare cu apa pentru 3 localitati. 

 Optiunea 2  

O singura statie de tratare pentru localitatea cu conducta magistrala de aproximativ 4.000 m. 

Figura 0-6. Sistem independent de alimentare cu apa. 

5.2.2.2 Scenarii privind alimentarea cu apa 

Scenariul a Cazul simplu al unei zone deservite de o sursa, o statie de tratare a apei potabile si o retea 
de distributie.  

Scenariul a-1  O varianta a scenariului in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de o 
singura sursa de apa, o singura statie de tratare si o singura retea de distributie. 

Scenariul a-2  Reprezinta o singura zona care cuprinde cateva zone administrative deservite de o o sursa, 
o statie de tratare a apei potabile si o retea de distributie.  

Scenariul b  Reprezinta o singura zona deservita de doua surse, statii de tratare a apei potabile si retele 
de distributie, situatie care poate fi determinata de factori geografici.  

Scenariul b-1  Reprezinta o singura zona cu multiple granite administrative, care are surse, statii de tratare 
a apei potabile si retele de distributie separate.  

Scenariul c  Reprezinta zone destincte si multiple care au sisteme de distributie separate, dar pot fi 
deservite de o sursa, statie de tratare, fiecare zona avand propria retea de distributie. 

Metodologia generala utilizata pentru definirea zonelor de alimentare cu apa se prezinta in continuare, dupa 
cum urmeaza:  

 prin folosirea hartilor GIS se determina granitele dezvoltarii urbane;  

 devierea unei zone-tampon (distanta variaza pentru alimentarea cu apa si apa uzata) pentru a forma 
granitele dezvoltarii urbane;  
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 folosind utilitatile CAD standard, se unesc granitele localitatilor – tampon pentru a crea o zona;  

 se marcheaza in baza de date CAD orasele din cadrul zonei;  

 se verifica hartile CAD utilizand modelul digital de teren pentru a determina orice posibila grupare de 
zone (clustere);  

 se realizeaza analiza optiunilor.  

5.2.13 Analiza optiunilor privind gruparea aglomerarilor - centralizat versus descentralizat 

5.2.2.1 Generalitati 

Cele două opţiuni generale sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 0-5. Optiuni generale de evacuare a apelor uzate. 

1 Optiunea 1 – Soluţie descentralizata  Fiecare aglomerare are un sistem de canalizare individual.  

2 Optiunea 2 – Soluţie centralizata 
Aglomerari mici sunt racordate la statia de epurare a unei 
aglomerari medii sau mari  

Figura 0-7. Optiuni generale de evacuare a apelor uzate. 

Există o distanţă critică între localităţi, care este relevantă atunci când se evaluează dacă o localitate poate fi 
conectată cu altă localitate şi dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere economic. Distanţa critică nu 
este o lungime constantă, dar depinde de o serie de condiţii:  

 Topografie  

Distanţa critica se mareste când o localitate poate fi conectata la cea mai apropiată localitate de dimensiuni 
mai mari gravitational, dacă există panta naturala între localităţi. Lungimea critica va descreste dacă apă uzată 
trebuie sa fie pompata, în cazul unei pante negative.  

 Mărimea localităţii care trebuie sa fie conectată  

Localitatea care urmează sa fie conectată la o altă localitate trebuie să aibă o anumită mărime în termeni de 
cantitate de apă uzată sau PE. Altfel, costurile de invesţitie pentru conectare şi eforturile operaţionale 
corespunzătoare vor fi prea ridicate în comparatie cu o soluţie individuală.  

 Alte aspecte cum ar fi traversări de râuri, graniţe politice etc.  

Clusterele, avand ca element central aglomerarile prioritare si definite in Master Plan, s-au revizuit in cadrul 
acestei documentatii conform unei analize a optiunilor in care s-au inclus toate datele actualizate primite de 
Consultant.  

Totodata, pentru o cat mai fidela identificare a componentelor clusterelor s-au avut in vedere toate acele 
elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, marimea aglomerarii (P.E.), tendinte de 
dezvoltare in areal economic si demografic, eficiente de ordin tehnic etc.  

Optiunile studiate s-au diferentiat in functie de valoare neta actualizata (VAN). 

5.2.2.2 Epurarea centralizata sau descentralizata a apei uzate 

Un obiectiv important in cadrul Master Plan-ului il constituie definirea variantelor optime pentru infrastructura 
de apa si apa uzata. Crearea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate este conditionata, in cea mai 
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mare masura, de structura reliefului din zonele analizate si de concluziile analizei comparative privind costurile 
investitionale si cele de operare.  

Se are in vedere, de asemenea:  

 utilizarea disponibilului de apa potabila dat de reducerea pierderilor in retelele de distributie, reducerea 
cererii agentilor economici si a necesarului specific la populatie, pentru zonele periurbane;  

 existenta unei extinderi a spatiului de locuit spre centrele limitrofe ale municipiilor si oraselor.  

Dintre tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate, pot fi enumerate cele cuprinse 
in tabelul urmator: 

Tabel 0-6.Tehnologiile folosite frecvent in statele UE in sectorul tratarii apelor uzate. 

Populatie 
echivalenta 

Treapta de epurare Proces adoptat 

2.000-5.000 
Mecano-biologica in statii de epurare 
compacte cu pat fix sau namol activat 

Statii compacte de epurare cum ar fi filtre de 
contact cu biodiscuri, filtre biologice, sau orice 
alt concept de epurare compact 

10.000-35.000 Avansata  
Bioreactoare cu eliminare N si P  

Stabilizarea nămolului prin aerare prelungita  

>35.000 Avansata  

Bioreactoare cu eliminare N si P  

Stabilizarea nămolului prin fermentare 
anaerobă  

Colectarea si transportul apelor uzate se poate realiza conform celor doua metode descrise mai jos. 

5.2.2.3 Transportul apelor uzate folosind conducte sub presiune 

Sistemul include o statie de pompare echipata adecvat si o conducta sub presiune pana la statia de epurare.  

Sistemul functioneaza intermitent, pompele fiind controlate de nivelul apei din camera umeda a statiei de 
pompare. Pentru localitati mici pompele functioneaza in mod normal 10 minute pe ora, de cateva ori pe zi si 
foarte putin noaptea. In aceste conditii, conducta sub presiune trebuie proiectata considerand viteze de peste 
1 m/s si aceasta inseamna o inaltime de pompare considerabila. 

5.2.2.4 Transportul apelor uzate folosind conducte sub gravitationale 

Sistemul include conducte de canalizare gravitationale proiectate sa se obtina o viteza minima de 0,7 m/s 
pentru a se asigura autocuratirea. In mod normal, pentru asigurarea acestor conditii este nevoie de o panta 
de 3‰ si din acest motiv, colectorul atinge pe o lungime de 2.000 m, o adancime de 7 m. Daca distanta catre 
SE este mai lunga, este necesara o noua statie de pompare pentru a ridica apa uzata de la nivelul -7 m la 
nivelul -1 m. Colectoarele din afara localitatilor sunt prevazute cu camine situate la distanta de 60 m. Sistemul 
necesita de asemenea intretinere intensa atat pentru statia de pompare cat si pentru colectoarele de 
canalizare.  

Un sistem de apa uzata este compus in general din urmatoarele elemente: 

 Reteaua de canalizare: 

 Combinata (canalizare si apa pluviala in aceeasi retea) 

 Separata (o retea pentru canaizare si una pentru apa pluviala) 

 Statia de epurare a apei uzate: 

 Pre-tratare 

 Gratare, separare de grasimi, separare nisip 

 Epurare primara 

 Decantare primara 

 Epurare secundara 

 Namol activat 

 Bazine aerate de suprafata 

 Paturi de filtre (paturi de oxidare) 
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 Filtre biologice aerate 

 Bioreactori cu membraa 

 Sedimentare secundara 

 Contactori biologica rotativi 

 Epurare tertiara 

 Filtrare 

 Lagune 

 Puturi umede construite 

 Indepartarea nutrientilor 

 Indepartarea azotului 

 Dezinfectie 

 Dezinfectia apei uzate 

 Dezinfectia namolului 

 Tratarea si evacuarea namolului 

 Digestia anaeroba 

 Digestia aeroba 

 Descompunerea 

 Evacuarea namolului 

 Statie/statii de pompare 

 Canale magistrale 

 Deversor de apa pluviala la sistemele combinate 

Costul pentru realizarea statiilor de epurare si intretinerea lor indica faptul ca se pot realiza economii la scara 
prin centralizarea epurarii apei uzate.  

Un sistem centralizat de apa uzata se dezvolta de obicei acolo unde topografia si vecinatatea lucrarilor sunt 
de asa natura incat este eficienta epurarea apei uzate intr-o singura statie.  

Conceptul de sistem centralizat are la baza faptul ca sistemele de canalizare ale centrelor urbane deservesc 
in prezent si o parte a localitatilor aflate in zonele periurbane; aceste sisteme dispun de facilitati de colectare, 
transport si epurare a apelor uzate pentru care sunt necesare lucrari de reabilitare si/sau extindere in vederea 
indeplinirii conditionalitatilor de conformare. Pentru restul localitatilor aflate in zona rurala, au fost propuse 
solutii tehnice care asigura gruparea proceselor de epurare intr-o singura locatie, ceea ce conduce la cresterea 
performantelor in acest domeniu. Apele uzate sunt dirijate prin sisteme gravitationale (sau pompare) catre 
SEAU de baza.  

Un sistem descentralizat de canalizare poate fi dezvoltat acolo unde topografia si proximitatea altei dezvoltari 
este de asa natura incat nu ar fi fezabil din punct de vedere economic sau potrivit din punct de vedere tehnic 
(durata mare de retentie in canale) sa se evacueze debitele gravitational sau prin pompare din celelalte 
localitati. Un sistem descentralizat de canalizare va fi realizat in unele comune din regiune, care vor fi dotate 
cu propriul sistem de canalizare.  

Sistemele descentralizate rezolva local colectarea si epurarea apelor uzate pentru principalele centre urbane 
si rurale din aglomerare adoptand sisteme suplimentare: statii de epurare in executie prin alte programe de 
finantare, existenta unui receptor in apropierea locatiei, evitarea transportului apelor uzate pe distante lungi 
sau in tranzit prin retele existente; in aceasta optiune se reduce lungimea traseelor de transport a apelor uzate 
cu 7,5-10% si numarul de statii de pompare a apelor uzate cu 30-40%.  

Prin urmare, pentru asigurarea epurarii apei uzate pentru localitatile fara un sistem existent, una dintre optiuni 
ar fi sa se determine daca poate fi sau nu dezvoltat intr-o schema centralizata. Metoda de asigurare a epurarii 
apei uzate urbane va fi analizata pe baza potentialului de transport al debitelor de canalizare, fie gravitational, 
fie prin pompare, la un sistem de canalizare existent sau la un sistem de ape uzate propus.  

In ambele variante sunt analizate: 

 statii de epurare centralizate si/sau independente pe locatii avand capacitati diferite;  
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 studii tehnico-economice privind tratarea si deshidratarea namolurilor: in fiecare locatie sau in locatii 
concentrate prin transport hidraulic si/sau cisterne; se ia in consideratie tratarea locala a namolului 
prin instalatii mobile care sa deserveasca mai multe amplasamente. 

Principalele criterii care au stat la baza evaluarii optiunilor sunt:  

 distantele intre localitati si lungimea colectoarelor principale care deservesc o comunitate;  

 cotele terenului amplasamentului fata de comunitatea centrala si relativ fata de receptor;  

 capacitati de transport pentru volumele de namol;  

 capacitati ale unitatilor de deshidratare.  

Directiva 91/271/EEC ofera posibilitatea adoptarii unei asa numite „solutii adecvate” in cazul aglomerarilor sub 
2.000 l.e. Dintre aceste solutii recomandate putem exemplifica bazinele vidanjabile sau paturile biologice 
naturale.  

In toate cazurile, pentru sistemele de canalizare noi, in analiza de optiuni pentru fiecare aglomerare, va fi urmat 
arborele decizional de mai jos. 

Figura 0-8. Arborele decizional pentru un sistem nou de apa uzata. 

Evaluarea optiunilor alternative pentru o alimentare centralizata sau descentralizata sunt determinate dupa 
cum urmeaza: 
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Figura 0-9. Schema canalizare. 

Detaliile aglomerarea propusa sunt urmatoarele: 

Tabel 0-7. Detaliile aglomerarilor pentru apa uzata. 

Descriere Populatie 

Localitate principala 1.800 

Localitatea 1 1.000 

Localitatea 2 1.000 

Localitatea 3 1.000 

 Optiunea 1  

Statie de epurare separata pentru fiecare localitate.  

 Optiunea 2  

O singura statie de epurare pentru localitatea cu colectorul magistral de aproximativ 4.000 m. 

5.2.2.5 Scenarii privind colectarea apei uzate 

Scenariul a  Cazul simplu al unei aglomerari deservite de un sistem de colectare si o statie de epurare  

Scenariul a-1  O varianta a scenariului a in care doua localitati sunt suficient de concentrate si deservite de 
o singura statie de epurare  

Scenariul a-2  Reprezinta o singura aglomerare care cuprinde cateva zone administrative deservite de o 
statie de epurare  

Scenariul b  Reprezinta o singura aglomerare deservita de doua statii de epurare, situatie care poate fi 
determinata de factori geografici. Acest scenariu nu va avea nici un efect in reducerea sau 
cresterea numarului de cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca aglomerarea in ceea ce 
priveste colectarea sau epurarea  

Scenariul b-1  Reprezinta o singura aglomerare cu multiple granite administrative, care are sisteme de 
colectare separate si care e deservita de mai multe statii de epurare.  

Scenariul c  Reprezinta aglomerari distincte si multiple care au sisteme de colectare separate, dar pot fi 
deservite de o singura statie de epurare.  

Relatiile posibile dintre aglomerari si statiile de tratare a apei sunt prezentate in urmatoarea figura de mai jos: 
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Figura 0-10. Relatii posibile intre aglomerari si statiile de tratare a apei. 

5.2.2.6 Costul minim si solutia suportabila de epurare a apelor uzate 

Asigurarea costurilor minime si realizarea unor sisteme de ape uzate suportabile pentru toate comunitatile 
reprezinta problema-cheie a Master Planului. In special pentru aglomerarile de populatie sub 2.000 p.e. 
alegerea unui sistem depinde foarte mult de costurile angajate, precum si de probelemele si deficientele 
inregistrate la sistemele de colectare a apelor uzate si la statiile de epurare existente.  

Tabelul de mai jos prezinta criteriile care ar trebui utilizate pentru selectarea unui proces de epurare a apelor 
uzate. 

Tabel 0-8 – Criteriile pentru selectarea unui sistem de epurare a apelor uzate. 

Criterii Intrebari care trebuie puse 

Suprafata totala de teren  
Ce suprafata va ocupa sistemul de epurare?  

Exista suficient spatiu disponibil la locul respectiv?  

Capacitate in caz de avariii ale 
sistemului sau intrerupere de 
curent  

Daca s-ar produce o intrerupere de curent, cum ar fi afectat sistemul de 
epurare? Cum ar afecta durata intreruperii de curent procesul?  

Care este capacitatea de stocare in cazul unei intreruperi de curent?  

Performanta de epurare 
asteptata  

Ce nivel de tratare trebuie sa aiba sistemul pentru a asigura ca mediul 
receptor (apa freatica) si sanatatea umana nu vor fi afectate? 

Ce se intampla cu materialele organice dizolvate si in suspensie, cu 
nutrientii, organismele patogene si non-patogene, metalele, hormonii, 
pesticidele, aditivii alimentari, medicamentele si alte produse de ingrijire 
personala?  

Utilizarea electricitatii  

Care este necesarul de energie pentru obtinerea performentei dorite?  

Schimbarile de pe piata energiei vor afecta oportunitatea procesului de 
epurare?  

Cerinte privind functionarea si 
intretinerea  

Ce nivel de service este necesar pentru a asigura functionarea 
corespunzatoare?  

Pentru service este necesar un tehnician calificat?  

Poate fi sistemul monitorizat de la distanta, iar datele transferate la un 
sistem central de management?  

Ce component se vor uza si vor trebui inlocuite?  
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Criterii Intrebari care trebuie puse 

Vor fi disponibile piesele de schimb?  

Costuri  
Eficienta sistemului justifica costurile de capital si de instalare ale 
sistemului?  

Producerea de namol  

Namolul si alte produse ale sistemului vor avea nevoie de management 
de la distanta?  

Cine va presta acest serviciu si cat va costa?  

5.2.2.7 Evaluarea optiunilor de epurare 

Tabelul de mai jos, conform NTPA 011, indica concentratiile admise pentru apa epurata, in functie de marimea 
aglomerarii si specifica procentul minim de reducere in functie de parametrul analizat. 

Tabel 0-9 – Calitatea apei uzate epurate conform NTPA 001-011. 

Parametru Concentratie 
Procent minim de 

reducere (%) 

Consum biochimic de oxigen 
(CBO5 la 200C), fara nitrificare  

25 mg O2/dm3  
70 – 90  

40 in conditii speciale  

Consum chimic de oxigen (CCO)  125 mg O2/dm3  75  

Suspensii solide totale  
35 mg/dm3 (peste 10.000 p.e.)  

60 (2.000 – 10.000 p.e.)  

90 (peste 10.000 p.e.)  

70 (2.000 – 10.000 p.e.)  

Fosfor total  

2 mg/dm3 (10.000 – 100.000 p.e.)  

1 mg/dm3 (peste 100.000 p.e. sau zone 
sensibile)  

80 

Azotat total  
15 mg/dm3 (10.000 – 100.000 p.e.)  

10 (peste 100.000 p.e. sau zone sensibile)  
70 - 80 

Se presupune ca apele uzate din institutii si cele comerciale au aceeasi concentratie de incarcare ca si apele 
uzate menajere, iar infiltratiile sunt 10% din concentratie.  

Se va urmari calitatea apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de canalizare, pentru a preveni 
introducerea in sistem a elementelor cu rol inhibitor in procesul de epurare (metale grele, etc.). Apele uzate 
industriale care se afla in aceasta situatie trebuiesc preepurate in prealabil, astfel incat, la descarcarea in 
reteaua publica de canalizare sa se conformeze prescriptiilor din NTPA 002 (CBO5 – max. 300 mg/l; CCO-Cr 
max. 500 mg/l etc.).  

Parametrii principali pentru standardele din Directiva Europeana 92/271 (Directiva privind epurarea apelor 
uzate urbane) privind efluentii sunt cuprinsi in Normativul NTPA 001/2002. 

5.2.2.8 Optiuni de epurare recomandate pentru populatii < 50 p.e. 

Este recomandata folosirea foselor septice cu sisteme de absorbtie pentru aglomerari < = 50 p.e., pentru 
urmatoarele motive: 

 cost rezonabil 

 modular 

 necesar de teren limitat 

 nu este afectat de vremea rece  

 nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda  

 cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate  

5.2.2.9 Optiuni de epurare recomandate pentru localitati ≥ 50 si ≤ 2.000 p.e. 

Numarul optiunilor disponibile pentru epurarea apei uzate in comunitatile mici este destul de mare si 
cuprinzator. Toate sistemele prezinta avantaje si dezavantaje.  

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe calitatea dorita 
a efluentului si pe volumul de lucrari. Cercetarea internationala arata ca aceasta este cea mai buna optiune 
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pentru implementarea rapida a programului. In fapt, aceasta inseamna ca se alege un singur tip de statie de 
epurare ape uzate, care va avea flexibilitatea de a asigura calitatea efluentului la toate tipurile de locatii.  

Desi SBR este prima in ordinea preferintei datorita flexibilitatii si modularii, se recomanda folosirea sistemului 
de tratare RBC cu absorbtie de sol sau un pat de lamele pentru aglomerarile > 50 p.e. si < 2.000 p.e. din 
urmatoarele motive: 

 Costuri comparabile cu ale altor sisteme  

 Concentratiile de efluent ale CBO5 si SST sub 10 mg/L pot fi asteptate de la sistemul RBC si nu exista 
posibilitatea indepartarii azotului pana la 70% din sistemul de baza modular 

 Necesar de teren limitat  

 Nu este afectat de vremea rece  

 Nu este afectat de precipitatii asa cum se intampla la laguna sau zona umeda  

 Cost scazut de intretinere daca se fac inspectii regulate. 

5.2.2.10 Optiuni de epurare recomandate pentru localitati ≥ 2.000 si ≤ 10.000 p.e. 

Este recomandat sa se realizeze o matrice de alegere a procesului care sa se concentreze pe calitatea dorita 
a efluentului si pe volumul de lucrari. In multe cazuri, prezenta efluentului industrial sau comercial poate afecta 
alegerea procesului si sistemului pentru producerea calitatii necesare a efluentului.  

Pe baza costurilor de constructie, operare si intretinere, tipurile de statii recomandate pentru implementarea 
viitoare sunt: SBR (Sequencing Batch Reactor), sant de oxidare si namol activat conventional in statie 
transportabila, in aceasta ordine. 

Tabel 0-10 – Evaluarea recomandata a opiunilor de tratare. 

Ordinea de preferinta recomandata  Tipul de sistem  

1 SBR  

2 Sant de oxidare  

3 Statie compacta (namol activat conventional)  

4 RBC (contactoare biologice rotative)  

5 Laguna aerata  

5.2.14 Situtia existenta a proiectelor realizate la nivel judetean 

 

La nivelul judetului Hunedoara exsita 3 operatori de servicii de alimentari cu aoa si canalizare: 

- SC APA PROD DEVA SA – Apa Prod S.A. operează în 134 de localități de pe raza a 31 de unități 
administrativ-teritoriale (populatia deservita - 187.000 de locuitori) aria de operare este împărțită în 9 Sectoare, 

respectiv Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, Geoagiu, Totești și Sălașu de Sus; 

- SC APA SERV VALEA JIULUI SA – avand in aria de operare localitatile:  Petrosani, Petrila, Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, Uricani si localitati din zona rurala. (91.356 persoane, care beneficiază de servicii de apă; 
80.229 persoane, care beneficiază de servicii de canalizare; 2.926 agenţi economici si 21 asociații); 

- SC ACTIVITATEA GOSCOM SA – avand in aria de operare localitatile: Orastie, Beriu, Orastioara de 
Sus, Raportul Mare, Turdas, Martinesti (la nivelul anului 2020, populatia conectata la sistemele de alimentare 
cu apa a fost de 22,503 loc. iar populatia conectata la sistemele de canalizare de 17,539 loc). 

La nivelul operatorilor SC APA PROD DEVA si SC APA SERV VALEA JIULUI SA, gradul de conectare la 
serviciile de alimentare cu apa este in crestere odata cu implementarea investitiilor finantate in cadrul 
programelor ISPA, POS MEDIU si POIM, spre deosebire de localitatile cuprinse in aria de operare a 
operatorului SC ACTIVITATEA GOSCOOM SA ORASTIE care nu au beneficiat de aceste oportunitati 

Datorita lipsei de finantare si vechimii considerabile, infrastructura de apa si canalizare in ariei de operare a 
SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE, nivelele de deservire oferite sunt mult inferioare celor considerate 
acceptabile, conform standardelor nationale si internationale in vigoare. Necesitatea de a imbunatati serviciile 
de alimentare cu apa si canalizare din aceste zone a fost identificata a reprezenta o prioritate in cadrul 
Strategiei Nationale pentru Mediu, implementata cu ajutorul fondurilor ISPA, FC, POIM . 
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5.3 OPŢIUNI DE EVALUARE 

5.3.1 Proiecte noi pentru alimentare cu apa si epurarea apei uzate 

Un obiectiv important în cadrul Master Planului este definirea sistemelor optime pentru apă potabilă și respectiv 
apă uzată. La acest nivel nu se pot face evaluari detaliate, ci strategii la nivel judetean. Pentru aceasta s-a 
tinut cont de cateva criterii: 

Solutii centralizate/ descentralizate pentru alimentarea cu apa si epurare  

 Uneori, un sistem centralizat pentru o anumita grupare sau aglomerare poate costa mai mult in ceea 
ce priveste costul de capital, dar costul de intretinere poate fi redus mult pe durata de viata a proiectului  

Locatiile  

 Toate locatiile statiilor de epurare si a statiilor de tratare trebuie sa permita accesul usor al vehiculelor 
de intretinere, a vidanjelor. Acest lucru este relevant mai ales in localitatile rurale  

Optiunile tehnologice (luand in calcul costurile de investitii, operare si intretinere); compararea costurilor pe 

durata de viata a diferitelor alternative de proces pentru statii de epurare si statii de tratare a apei  

 Pentru fiecare proiect poatential se va determina costul de investitie, operare si intretinere  

 Se recomanda folosirea sistemelor RBC pentru aglomerari cu o populatie echivalenta intre 50 p.e. si 
2.000 p.e.  

 Se recomanda folosirea foselor septice pentru aglomerari cu o populatie echivalenta sub 50 p.e.  

Compararea celor mai semnificative optiuni pe baza costurilor de investitii, de operare si intretinere  

 Pentru fiecare optiune s-a intocmit o lista de costuri care include costul de investitii si costurile de 
operare si intretinere  

Acolo unde este relevant, se va include in comparatia de costuri a optiunilor semnificative si beneficiile 

economice si costurile, in special cele de mediu pentru a justifica solutia cea mai putin costisitoare.  

5.3.2 Proiecte de reabilitare pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate 

5.3.2.1 Reguli orientative pentru proiecte 

Reabilitarea statiilor de epurare si a celor de tratare, acolo unde sunt identificate, fac obiectul unor proiecte 
care trebuie sa respecte prevederile ghidului elaborat de catre MMAP.  

Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa reprezinta o problema mai sensibila, date fiind problemele generale 
privind deteriorarea conductelor si a pierderilor de apa excesive in zonele urbane in care exista retele de 
alimentare cu apa.  

In mod similar au fost identificate problemele in retelele de apa uzata care cauzeaza infiltratii excesive in 
sisteme, supraincarcand statiile de epurare si generand probleme in procesul de epurare si eficienta statiilor 
de epurare. 

5.3.2.2 Materialele pentru conducte si necesarul de reabilitare. 

Otel  Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, rezistenta buna la 
incarcari dinamice.  

PEID  Conductele uzuale sub 1000 mm, protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera 
usoara, tronsoanele de conducta usor de manevrat, preturi mici.  

Fonta ductila  Conducte de toate diametrele, protective scazuta impotriva coroziunii, greu de manevrat, 
raspunde bine la incarcari dinamice, material scump  

PAFSIN  Conducte de toate diametrele, material usor de manevrat si de pus in opera protectie foarte 
buna impotriva coroziunii, material scump 

PVC  Protectie buna impotriva coroziunii, punere in opera usoara, tronsoanele de conducta usor 
de manevrat, preturi mici, rezistența mecanica ridicata, mai puțin sensibila la tasari sau 
deplasari ale terenului, rugozitatea redusa.  

Avariile care se produc din cauza vechimii si a materialelor conductelor pot genera urmatoarele probleme:  

 producerea unui volum de apa mult mai mare decat necesarul real al consumatorilor;  

 costuri mari de productie, exploatare si intretinere, ca urmare a pierderilor foarte mari de apa;  
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 un consum sporit de energie;  

 debit de apa si presiuni necorespunzatoare la consumatori;  

 infiltratii la subsolul cladirilor si al drumurilor, periclitand stabilitatea acestora;  

 infiltratii in sistemul de canalizare, marind volumul apelor menajere care trebuie epurate;  

 frecventa avariilor determina un impact social negativ cu influente asupra relatiilor dintre regie si 
consumatori (intreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie);  

 din cauza frecventelor intreruperi in distributia apei, ca urmare a avariilor, poate apare contaminarea 
cu produsi de coroziune si impuritati, care conduc la modificarea calitatii organoleptice si fizico-chimice 
a apei distribuite;  

 din cauza gradului avansat de uzura al retelelor de distributie, in combinatie cu starea la fel de proasta 
a retelelor de canalizare adiacente, exista posibilitatea contaminarii bacteriene a apei potabile, atunci 
cand retelele sunt depresurizate pentru lucrari de reparatii.  

Pe langa deficientele mentionate mai sus se pot adauga si cele datorate lipsei vanelor pentru sectorizarea 

retelelor de alimentare cu apa:  

 imposibilitatea localizarii zonelor in care se produc avarii, pentru limitarea pierderilor de apa;  

 in cazul avariilor, sistarea alimentarii cu apa a consumatorilor in zone extinse;  

 imposibilitatea asigurarii unor presiuni diferentiate, corespunzatoare necesarului pe zone.  

5.3.3 Baza de date 

Datele obtinute de la Institutul National de Statistica (INS) reprezinta principala sursa de informatii in domeniul 
socio-economic si financiar. De asemenea, au fost utilizate informatii furnizate de Directia Judeteana de 
Statistica.  

Informatiile utilizate in elaborarea analizelor au fost urmatoarele:  

 limitele administrativ-teritoriale (judet, comune, zone construite);  

 datele demografice  

 infrastructura rutiera (Autostrazi, Drumuri Europene, Drumuri Nationale, Judetene si Comunale);  

 infrastructura feroviara;  

 hidrogeologie (bazinele hidrografice ale raurilor Prut, Barlad: resurse subterane si de suprafata);  

 topografie;  

 dezvoltare urbanistica;  

 ariile protejate;  

 infrastructura de turism.  

5.4 OPTIUNI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ 

5.4.1 Introducere 

 

In prezent, aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA cuprinde urmatoarele sisteme zonale/locale de 
alimentare cu apa (SZAA/SAA): 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIE (SZAA Orastie) include localitatile: Orastie, Beriu, 
Turdas, Rapoltu Mare, Martinesti. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 27.831 locuitori, 
reprezentand 83,93 % din populatia deservita in aria de operare; 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIOARA DE SUS (SZAA Orastioara de Sus) include 
localitatile: Costesti, Ludestii de Jos, Bucium si Orăștioara de Sus. Sistemul asigură alimentarea cu 
apă a 1.307 locuitori, reprezentand 4,07% din populatia deservita in aria de operare; 

 Sistemul local de alimentare cu apa BOIU (SLAA Boiu) include localitatea: Boiu (UAT Rapoltu 

Mare). Sistemul asigură alimentarea cu apă a 150 locuitori, reprezentand 0,46% din populatia 

deservita in aria de operare. 
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În cele ce urmează, este prezentată analiza opțiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa, acolo unde au 
putut fi identificate soluţii (conditii geografice favorabile, capacitati suficiente ale facilitatilor existente etc.) 
privind gruparea mai multor localitati. 

Precizam faptul ca pentru evaluarea optiunilor a fost folosita o baza de date a preturilor unitare construita de 
Consultat pe baza experientei proiectelor aflate in curs de implementare prin POIM si luand in considerare 
evolutia preturilor in orizontul de timp al Master Plan-ului.  

Totodata, mentionam faptul ca analizele de optiuni includ doar acele componente ale sistemelor de alimentare 
cu apa/canalizare care difera de la o optiune la alta. 

Detalii privind analiza de optiuni realizate la nivelul sistemelor de alimentare cu apa si aglomerarilor din sectorul 
de apa uzata sunt prezentate in anexele aferente Cap. 5. 

5.4.2 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastie 

La nivelul acestui sistem au fost analizate urmatoarele optiuni:  

 Optiunea 1: Fara masuri de interventii la reteaua de distributie: cantitatea mare de apa pierduta si 
interventiile la reteaua de apa genereaza costurile in exploatare. 

 Optiunea 2: Reabilitarea retele de distributie cu diametre intre 110 mm si 650 mm, lungime totala 
24.886 m.; 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare: 

Costurile de investitie si costurile anuale de exploatare si intretinere sunt prezentate in tabelul urmator: 

Descriere Valoare de investiţie (€) Costuri de operare (€/an) 

Opţiunea 1 - 1.726.573 

Opţiunea 2 3.003.302 461.676 

Rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata sunt prezentate in tabelul urmator: 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 46,617,480 14,492,490 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 25,064,565 9,168,978 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 14,987,842 6,457,606 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 1.366 0.425 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 1.366 0.500 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 1.366 0.589 

 

Avand in vedere elementele rezultatele in cadrul analizei de optiuni realizate, se recomanda  adoptarea solutiei 

aferente Optiunii 2. 

5.4.3 Sistem de alimentare cu apa Orastie – aductiune CAPTARE SIBISEL - STAP ORASTIE 

La nivelul acestui sistem au fost analizate urmatoarele optiuni:  

 Optiunea 1: Fara masuri de interventie asupra conductei de aductiune existente Captare Sibisel - 
STAP ORASTIE; 

 Optiunea 2: Reabilitarea conductei de aductiune existente Captare Sibisel - STAP Orastie L = 23.083 
m din PAFSIN, SN 10000 cu diametru De 427 mm. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare: 

Costurile de investitie si cheltuielile anuale de exploatare si intretinere sunt prezentate in tabelul urmator: 

Descriere Valoare de investiţie (€) Costuri de operare (€/an) 

Opţiunea 1 - 1.484.679 

Opţiunea 2 3.129.984 371.170 

Rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata sunt prezentate in tabelul urmator: 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 40,086,330 12,979,417 
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Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 21,552,998 8,413,531 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 12,888,032 6,046,991 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 1.175 0.380 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 1.175 0.459 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 1.175 0.551 

 

Avand in vedere elementele rezultatele in cadrul analizei de optiuni realizate, se recomanda  adoptarea solutiei 
aferente Optiunii 2.  

5.4.4 Sistem zonal de alimentare cu apa Orastie - extinderea sistemului de alimentare cu 
apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel 

La nivelul acestui sistem au fost analizate urmatoarele optiuni:  

 Optiunea 1: Extindere aductiune apa potabila catre Sibisel, constructie statie pompare pe aductiune 
si constructie rezervor apa potabila in Cucuis; 

 Optiunea 2: Captare de suprafata in amonte de Cucuis (q = 3 l/s) Statie de tratare a apei in scop 
potabil (q =3.0 l/s), conducta de aductiune (1,0  km),statie de pompare si rezervor apa potabila in 
Cucuis , conducta transport apa de la rezervor la Sibisel (2,5 km) si 2 statii de pompare pe conducta 
de aductiune. 

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare: 

Costurile de investitie si cheltuielile anuale de exploatare si intretinere sunt prezentate in tabelul urmator: 

Descriere Valoare de investiţie (€) Costuri de operare (€/an) 

Opţiunea 1 1.315.289 34.014 

Opţiunea 2 1.251.764 89.641 

Rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata sunt prezentate in tabelul urmator: 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 2,250,095 3,573,191 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 1,769,119 2,439,557 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 1,445,094 1,816,858 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 1.057 1.679 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 1.546 2.132 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 2.112 2.655 

 

Avand in vedere elementele rezultatele in cadrul analizei de optiuni realizate, se recomanda  adoptarea solutiei 
privind extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu (Optiunea 1).  

5.5 OPTIUNI SISTEME DE CANALIZARE 

5.5.1 Introducere 

In tabelul urmator este prezentata lista clusterelor/aglomerarilor din aria de deservire a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA:  

Cluster 
Denumire 

aglomerare 
Componenta 
aglomerare 

UAT 

Populatie 
conectata la 
sistemul de 
canalizare 

(loc.) 

 

Rata de 
conectare la 
sistemele de 

colectare 
apa uzata  

(%) 

 

Orastie  

Orastie Orastie Orastie 20741 95,11% 

Beriu Beriu Beriu 2376 65,54% 

Martinesti Martinesti Martinesti 0 0% 
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Rapoltu  Mare 

Rapoltu Mare  

Rapoltu Mare 0 0% Bobalna 

Folt 

Orastioara de Sus 
Orastioara de 

Sus 
Orastioara de 

Sus 
0 0% 

Turdas Turdas 
Turdas 0 0% 

Pricaz Pricaz 

 

In tabelul urmator este prezentata situatia actuala a statiilor de epurare din aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA: 

 

Denumire SEAU Caracteristici Deficiente 

SEAU Orastie 

- Qzimax = 46,02 l/s; mecano-
biologica, tehnologie cu namol 
activ, cu nitrificarea – 
denitrificarea compusilor de azot 
si precipitarea chimica a fosforului 

- Deshidratare namol pe paturi de 
uscare 

- treapta de preepurare 
functioneaza necorespunzator, 
nefiind asigurat controlul automat 
al procesului 

- treapta de decantare primara nu 
functioneaza si nici circuitul de 
namol aferent 

- treapta biologica functioneaza cu 
deficiente (a se vedea depasirile 
la Ntot si Ptot) 

- dotarile de laborator in vederea 
automonitorizarii respectiv 
monitorizarii agentilor industriali, 
sunt precare 

- SEAU Orastie nu dispune de un 
bazin de retentie ape mari pentru 
atenuarea varfurilor de debit din 
retele de canalizare  

- SEAU Orastie nu dispune de un 
punct de descarcare vidanje si nici 
de bazin de omogenizare namol  

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

- nu exista posibilitatea controlului 
automat al procesului tehnologic 
din SEAU Orastie 

SEAU Beriu   

Qzimax = 5,85 l/s; tip mecano-
biologic cu epurare avansata – 
nitrificare/denitrificare si 
defosforizare chimica 

- Modul de operare a statiei nu 
este adaptat la conditiile 
temporare de incarcare hidraulica 
si poluanti, fiind necesara o 
verificare a procedurilor de 
laborator, rezultatele analizelor 
determinand modul de ajustare a 
functionarii proceselor; 

Lipsa facilitatilor de prevenire a 
socurilor de incarcare provenite 
de descarcarea necontrolata a 
vidanjelor poate avea un impact 
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direct asupra performantelor 
statiei privind calitatea efluentului. 

- Acumularea continua de namol 
pe platformele amenajate in statie 
datorita lipsei strategiei de 
management a namolului si a 
planului de actiune aferent; 

-Staţia de epurare nu asigură 
calitatea apei uzate epurate, 
conform legislaţiei în vigoare, la 
descărcarea în emisar 

SEAU Turdas 
Tip BIOPAK S800 - statia de epurare este 

nefunctionala 

SEAU Pricaz 
CRIBER SBR  

150mc/zi 

- statia de epurare este 
nefunctionala 

SEAU Rapoltu Mare  

 

Qzimax = 5, 5 l/s; 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

- statia de epurare este 
nefunctionala 

SEAU Bobalna 

 

Qzimax = 5, 5 l/s; 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

- statia de epurare este 
nefunctionala 

SEAU Folt 

 

Qzimax = 8,33 l/s; 

-bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

- statia de epurare este 
nefunctionala 

 

Din cate se poate observa din tabelul anterior, chiar daca cele mai multe dintre localitatile aflate in aria de 
operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA dispun in prezent de infrastructura de canalizare, aceasta este 
nefunctionala, deci nu sunt indeplinite prevederile Directivelor europene si legislatiei romanesti privind 
colectarea si tratarea apei uzate, fiind necesara conformarea acestora cu prioritate. 

Pe langa acestea, conform legislatiei romanesti, localitatile prevazute cu sisteme de alimentare cu apa trebuie 
sa fie deservite si de retele de canalizare. Ordinul nr. 31/2021, pentru localitatile ce nu indeplinesc conditiile 
de aglomerare (<2.000 PE), propune utilizarea unor „bazine inteligente colectoare a apelor uzate urbane”. 
Acestea reprezinta niste bazine vidanjabile, care sa colecteze apa uzata menajera de la mai multi utilizatori.  

La nivelul prezentului Master Plan, au fost luate in considerare cateva solutii de colectare a apei uzate, astfel: 

a) Bazine vidanjabile cu drenaj sunt acele bazine colectoare care functioneaza ca un „decantor” (namolul 
septic este decantat, in timp ce apa uzata este deversata printr-un preaplin si se infiltreaza in pamant 
prin conducte de drenaj).  

 Avantajul acestei solutii ar fi un volum redus al bazinului, care poate deservi mai multi utilizatori 
pentru o perioada crescuta de timp. Astfel, vidanja poate veni mai rar pentru a prelua namolul septic 
si a-l transporta catre o statie de epurare viabila. 

 Exista totusi o serie de dezavantaje notabile:  

 Lipsa studiilor (geotehnice, hidromorfologice), care sa permita calcule pentru drenarea apei si 
dimensionarea bazinelor in aceasta faza. Astfel, solutia tehnica trebuie studiata amanuntit si 
punctual, in functie de conditiile din teren;  

 Posibilitatea contaminarii panzei freatice, mai ales a stratului strategic (daca acesta exista  in 
zona), ceea ce reprezinta o problema majora de poluare a mediului; 
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 Posibilitatea ca, la ploi mari, apa uzata sa nu mai poata fi drenata si sa debuseze pe strada; 

 Este foarte probabil ca autoritatile competente („Apele Romane”, „Agentia pentru Protectia 
Mediului” etc.) sa nu agreeze aceasta solutie, astfel incat sa nu elibereze avize favorabile; 

 Lipsa spatiului pentru amplasarea unor astfel de bazine in unele zone; 

 Necesitatea prevederii bazinelor cu filtre de aer (tinand cont de faptul ca acestea trebuie 
amplasate pe domeniul public), astfel incat sa fie eliminate eventualele mirosuri pestilentiale. 

b) Tancuri vidanjabile inteligente sunt acele bazine colectoare care inmagazineaza intreaga cantitate de 
apa uzata menajera, provenita de la utilizatori. 

 Principalul avantaj al acestei solutii il constituie faptul ca panza freatica nu mai poate fi contaminata, 
deoarece apa nu mai este drenata in pomant. Totodata, sunt eliminate retelele de canalizare si a 
statiile de pompare aferente. 

 La aceasta varianta pot fi facute cateva calcule rapide. Astfel, pentru o localitate cu o populatie de 
1.000 locuitori si considerand un debit specific de 60 l/om,zi, rezulta o cantitate de 60 mc/zi de apa 
uzata generata. Presupunem ca tancurile au o capacitate de 10 mc (identica cu capacitatea unei 
vidanje) si ca se vor goli o data pe luna. Astfel, in 30 de zile se acumuleaza 1.800 mc, ceea ce 
reprezinta un necesar de 180 de bazine la nivelul localitatii (un bazin la 5,5 locuitori, adica la doua 
gospodarii). Astfel, ar trebui realizate zilnic cate 6 transporturi pentru golirea integrala a tuturor 
tancurilor. Pentru a reduce numarul de bazine la jumatate, ar trebui ca acestea sa fie golite la fiecare 
15 zile, ceea ce presupune realizarea a 12 transporturi/zi. In acest caz, este necesar a fi amplasate 
90 bazine in localitate (cate unul la cca. 11 locuitori, adica unul la 4 gospodarii).  

 Plecand de la cele prezentate anterior, pentru aceasta varianta, concluziile sunt urmatoarele: 

 Necesitatea alocarii unui numar foarte mare de bazine intr-o localitate; 

 Problema spatiului disponibil pentru amplasarea bazinelor pe domeniul public; de la caz la caz 
trebuie studiate caracteristicile geomorfologice ale terenului si existenta altor utilitati in zona (apa, 
gaz, telefonie, electricitate etc.) care necesita relocare sau ocolire; 

 Generarea de costuri ridicate pentru partea logistica (personal angajat, vidanje si consum de 
combustibil pentru transportul apei uzate); 

 Necesitatea prevederii bazinelor cu filtre de aer (tinand cont de faptul ca acestea se vor regasi pe 
domeniul public), astfel incat sa fie eliminate eventualele mirosuri pestilentiale. 

c) Sistem centralizat de canalizare: colectoare de canalizare, statii de pompare, conducte de refulare si 
statii de epurare (unde este cazul). Astfel, se elimina problema spatiului pentru amplasarea bazinelor, 
a neutralizarii mirosurilor si problema logistica. Apar costuri cu transportul apei prin pompare, acolo 
unde este cazul, insa numarul personalului din exploatarea retelelor de canalizare este mult redus fata 
de celelalte doua variante prezentate mai sus. 

 De aceea, din punct de vedere tehnico-economic, aceasta varianta este cea fezabila si in cazul 
localitatilor care numara mai putin de 2.000 locitori.  

In continuare, analizele de optiuni vor include sisteme de canalizare clasice (atat pentru aglomerari, cat si 
pentru localitatile foarte mici) in variantele centralizata vs. descentralizata. 

5.5.2 Analiza de optiuni pentru Clusterul Orastie (aglomerarile Beriu, Pricaz, Turdas, Folt, 
Bobalna si Rapoltu Mare)  

In tabelul de mai jos sunt prezentate informatiile referitoare la componenta, populatia echivalenta si debitele 
de apa uzata aferente aglomerarilor analizate: 

Au fost analizate urmatoarele optiuni privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere: 

- OPTIUNEA  1 sistem centralizat - Preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul 
municipiului Orastie si epurarea centralizata in SEAU Orastie - fomarea Clusterului Orastie (conducte 
de transfer si statii de pompare apa uzata). 

- OPTIUNEA  2- Sistem descentralizat - Reabilitarea statiilor de epurare existente din aglomerarile: 
Beriu (UAT Beriu), Pricaz (UAT Turdas), Turdas(UAT Turdas), Folt (UAT Rapoltu Mare ), Bobalna 
(UAT Rapoltu Mare) si Rapoltu Mare (UAT Rapoltu Mare)  

Costuri de investitii si cheltuieli de exploatare: 
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Costurile de investitie si cheltuielile anuale de exploatare si intretinere sunt prezentate in tabelul urmator: 

Costuri de investitie 

UM Optiunea 1 Optiunea 2 

Euro 3,507,481 4,374,778 

Constructii civile Euro 2,104,489 1,749,911 

Echipamente Euro 1,402,992 2,624,867 

 

 

Rezultatele analizei economice bazate pe valoarea neta actualizata sunt prezentate in tabelul urmator: 

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 8,541,354 13,141,567 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 6,057,908 8,828,750 

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 4,635,533 6,494,287 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 0.204 0.314 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 0.269 0.392 

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 0.344 0.482 

 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice si financiare, optiunea selectata este 
Optiunea 1 (evacuarea si epurarea centralizata a debitului de apa uzata in cadrul SEAU Orastie), ca fiind 
solutia optima din punct de vedere tehnico-economic si financiar. 

 

 

5.6 CONCLUZII 

Master Plan-ul propune un concept unitar de dezvoltare a sistemului de apa potabila si de canalizare:  

 La stabilirea investitiilor in sectorul de alimentare cu apa s-au avut in vedere: situatia actuala a sistemelor de 
alimentare cu apa din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA., deficientele inregistrate, posibilitatile 
de asigurare a surselor de apa atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, asigurarea unor facilitati in 
operare corelate cu experienta Operatorului si nu in cele din urma, reducerea costurilor de intretinere si 
operare; 

  La stabilirea investitiilor in sectorul canalizare-epurare s-au avut in vedere: situatia actuala a sistemelor de 
canalizare (dezvoltate cu precadere in zonele urbane si mai putin in zonele rurale), posibilitatile de colectare, 
transport si epurare a apelor uzate pentru toate aglomerarile din aria de deservire, tipul/situatia potentialilor 
emisari, asigurarea unor facilitati in operare corelate cu experienta Operatorului si nu in cele din urma 
reducerea costurilor de intretinere si operare; 

  S-a optat pentru varianta de colectare centralizata a apelor uzate. Mai multe aglomerari au fost grupate in 
Clusterul Orastie, deoarece in urma analizei tehnico-economice s-a ajuns la concluzia ca pentru o zona 
formata din mai multe aglomerari, din punct de vedere al costurilor de operare, este mai economic sa se 
colecteze si sa epureze apele uzate menajere intr-o singura statie de epurare. De asemenea, s-a avut in 
vedere faptul ca, statiile de epurare din localitatile situate in mediul rural, sunt in prezent nefunctionale, iar 
costurile masurilor de reabilitare si modernizare ar fi considerabil mai mari decat cele aferente solutiei 
centralizate adoptate pe baza analizei de optiuni realizate; 

 Prin varianta propusa de colectare centralizata a apelor uzate si tratarea acestora in Statia de epurare Orastie 
s-a avut in vedere deficitul judetului Hunedoara in ceea ce priveste potentiali emisari si avantajul exploatarii si 
intretinerii unitare a sistemelor de canalizare. 
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6 STRATEGIA LA NIVEL DE JUDET 

Obiectivul principal al strategiei judetene il reprezinta corelarea eficienta a necesarului investitional aferent 
lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Hunedoara cu cerintele de conformare si cu prevederile reglementarilor de mediu in vigoare. 

Elaborarea strategiei judetului este strans legata de actiunile specifice procesului de regionalizare a serviciilor 
de alimentare cu apa si canalizare. Regionalizarea serviciilor de apa este in curs de desfasurare si isi propune 
sa depaseasca fragmentarea excesiva a sectorului. Obiectivul principal al crearii unui sistem public regional 
de alimentare cu apa si de canalizare il reprezinta optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse si 
facilitati comune.  

Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si a operatorilor in general inseamna 
consolidarea si integrarea, in principal, a urmatoarelor componente: 

 Infrastructura de apa si apa uzata; 

 Sisteme si proceduri financiar-contabile; 

 Sisteme si proceduri comerciale (relatiile cu clientii, facturarea si incasarea facturilor); 

 Managementul resurselor umane; 

 Sisteme si proceduri de management. 

Obiectivele nationale referitoare la sectorul de apa si apa uzata sunt prezentate detaliat in capitolul 4 Obiective 
nationale si regionale. 

Stabilirea conceptului tehnic si a celui economico-financiar are la baza elementele analizei de optiuni 
prezentate in Capitolul 5. 

Adoptarea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate a depins in mare masura de conditiile geografice 
si hidrogeografice ale judetului Hunedoara, precum si de concluziile analizei comparative privind costurile de 
investitii si cele de operare/intretinere. 

De asemenea, un alt element important care a stat la baza alegerii conceptului tehnic a fost reprezentat de 
faptul ca sistemele de alimentare cu apa din centrele urbane deservesc in prezent si o mare parte dintre 
localitatile situate in zonele periurbane. 

In ceea ce priveste adoptarea variantelor optime pentru sectorul de apa uzata au fost luate in considerare 
urmatoarele elemente: 

 evitarea tranzitului apelor uzate pe distante mari (asigurarea pantelor de scurgere si a vitezei de 
autocuratire); 

 reducerea lungimii colectoarelor principale si a numarului statiilor de pompare; 

 aplicarea principiului concentrarii proceselor de epurare in vederea eficientizarii costurilor de operare 
si reducerii impactului asupra factorilor de mediu, indeosebi prin imbunatatirea parametrilor de 
calitate a efluentului evacuat in resursele de apa, conform NTPA 001/2005. 

In acest capitol sunt prezentate elementele de identificare a planului de masuri necesare indeplinirii cerintelor 
de conformare, precum si informatiile referitoare la gradul de racordare la sistemele de alimentare cu apa si 
de canalizare, la nivel judetean si national. 

Masurile investitionale din cadrul  Master Planului vizeaza surse de apa, construirea/modernizarea statiilor de 
tratare, aductiunilor, retelelor de apa potabila, statiilor de pompare apa potabila, retelelor de canalizare, a 
statiilor de pompare apa uzata si a SEAU in aglomerarile cu peste 2000 LE, impreuna cu masuri de crestere 
a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile. 

Reducerea poluarii difuze si punctiforme datorate evacuarii apelor uzate neepurate/insuficient epurate va avea 
un impact pozitiv de lunga durata si va conduce la imbunatatirea, atat a starii componentelor de biodiversitate 
(in principal specii si habitate dependente de apa), a starii corpurilor de apa, dar si a activitatilor umane. Prin 
asigurarea calitativa si cantitativa a apei potabile sunt vizate direct obiectivele de mediu privind imbunatatirea 
starii de sanatate a populatiei. 

Alegerea surselor de apa s-a realizat intr-o maniera durabila, fiind identificate solutii care sa nu conduca la 
supraexploatarea resurselor, fiind asigurata capacitatea de regenerare naturala a resursei de apa. Lucrarile 
de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa vor contribui la reducerea pierderilor de apa si astfel la o 
utilizare eficienta a resurselor, dar constituie si o masura de adaptare la riscurile asociate schimbarilor 
climatice.  

Lucrarile de reabilitare si modernizare, precum si noile investitii propuse au in vedere reducerea consumurilor 
de energie si astfel reducerea emisiilor gazelor cu efcet de sera (GES). 
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6.1 OBIECTIVE SI TINTE 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie judeteana pentru dezvoltarea sectorului de apa si 
apa uzata in vederea conformarii cu tintele trasate in Capitolul 22 al Tratatului de Aderare semnat intre 
Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana pana la sfarsitul anului 2023, precum si un program de investitii pe 
termen lung care sa permita sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui mai eficient serviciu pentru clienti.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata din judetul Hunedoara ariei deservite de SC ACTIVITATEA GOSCOM 
SA, poate fi sintetizata astfel:  

 Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu Directivele 
Uniunii Europene;  

 Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in concordanta 
cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati si aplicarea unei 
abordari regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

 Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi infrastructuri este 
posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  

 Asigurarea ca Operatorul Regional beneficiaza de suportul financiar si politic necesar atat la nivel 
local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la preturi competitive pentru consumatorii 
sai;  

 Continuarea investitiilor realizate in perioada de programare 2014-2020.  

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investitii pe termen lung desfasurat in mai 
multe etape, incepand cu anul 2021 pana in anul 2050.  

Etapa 3 de investitii cuprinde atat programul de investitii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu finantare din 
Fondul de Coeziune (Etapa 3 PODD), cat si investitii ce vor fi finantate din alte surse/programe de finantare 
(Etapa 3 alte fonduri) in vederea conformarii cu planurile de implementare a directivelor pana la sfarsitul 
anului 2030, in timp ce urmatoarea etapa, 2028-2050 (Etapa 4 >2028) include investitii ulterioare in 
infrastructura de apa si apa uzata.  

6.1.1 Faza 1 (POS MEDIU 2007 - 2013) investitii prioritare 

Investitiile din aceasta etapa au acoperit doua cerinte principale. Aceea pentru apa uzata se concentreaza in 
prinicipal pe conformarea cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind apele uzate provenite din mediul urban 
si cele ale Normativului NTPA-011-2002 cu amendarile sale privind aglomerari urbane mai mari de 10.000 l.e. 
In acelasi timp a fost luata in considerare necesitatea accelerarii progresului privitor la conformarea cu 
Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei potabile care trebuia atinsa pana la sfarsitul anului 2015.  

Proiectul "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara"  

Fiind un operator nou infiintat, SC ACTIVITATEA GOSCOM SA nu a beneficiat de finantare prin acest 
proiect.  

6.1.2 Faza 2 (POIM) investitii prioritare  

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-
2020"  

Obiectivul principalul al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
in judetul Hunedoara, pentru asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si 
cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de 
confort si de conectare al populatiei. 

Prin investitiile propuse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de 
apa si apa uzata din etapa 2007-2013 in zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori si se propun investitii 
vizand: 

a) investitii in domeniul alimentarii cu apa – in aria de operare a operatorilor APASERV VALEA JIULUI SI 
APA PROD DEVA; 

b) investitii in domeniul apei uzate in aria de operare a operatorilor APASERV VALEA JIULUI SI APA PROD 
DEVA. 

Populatia din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA nu a fost inclusa nici in acest Program 
investitional POIM 2014-2020. 

6.1.3 Faza 3 (2021-2027)  

Faza 3 (2021-2027) cuprinde doua etape, si anume:  

- Etapa 3 PODD acoperind programul de investitii prioritare din perioada 2021-2027;  
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- Etapa 3 proiecte finantate din alte fonduri in perioada 2021-2027. 

Una dintre problemele cu care se confrunta judetul este timpul scurt in care trebuie sa se conformeze cu 
Directivele Uniunii Europene privind apa potabila si apele uzate, iar derogarea convenita a fost semnata in 
ianuarie 2007. Termenele limita pentru ambele Directive necesita investitii care trebuie sa fie finalizate cel mai 
tarziu la sfarsitul anului 2027.  

Astfel, programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru 
Faza 3 este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar necesita si investitii in noua 
infrastructura pentru conformarea localitatilor/aglomerarilor care se incadreaza in definitiile Directivelor 
europene si care nu au beneficiat pana in prezent de investitii. Astfel, se va diminua/elimina riscul de 
infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica autoritatilor locale pentru neindeplinirea obiectivelor. 

6.1.4 Faza 4 (>2028)  

Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea apelor uzate pentru Faza 4 
este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna. Totodata, acolo unde se considera 
oportun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri guvernamentele, de la bugetele locale, 
etc.) pentru conformarea localitatilor mici si aglomerarilor cu o populatie echivalenta mai mica de 2000 l.e.  
care nu au beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

6.2 IMPACTUL TRATATULUI DE ADERARE ASUPRA STRATEGIEI JUDETULUI 

Tratatul de Aderare semnat intre Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana acorda derogari pentru anumite 
cerinte incluse in cateva Directive cheie cu privire la sectorul de apa si apa uzata. Sectiuni relevante ale 
tratatului de aderare sunt dupa cum urmeaza: 

6.2.1 Colectarea si tratarea apelor uzate 

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si 
completata de Directiva Comisiei 98/15/EC in 27 februarie 1998, este baza legala a legislatiei comunitare in 
domeniul apelor uzate. Este o directiva complexa si dificil de implementat, avand in vedere eforturile tehnice 
si investitionale necesare pentru conformarea cu cerintele europene. 

La nivel european, in vederea evaluarii conformarii aglomerarilor cu cerintele Directivei, se aplica criteriile 
potrivit carora o aglomerare urbana este:  

- conforma cu cerintele art. 3, daca este colectata cel putin 98% din incarcarea aglomerarii, iar diferenta 
de 2% este mai mica de 2.000 l.e.;  

- conforma cu cerintele art. 4 si 5, daca cel putin 99 % din incarcarea generata colectata face obiectul 
unei epurari secundare (mecano-biologice) si/sau tertiare (indepartarea avansata a nutrientilor azot 
total si fosfor total), iar restul incarcarii generate colectate este mai mic de 2.000 l.e.;  

- calitatea apelor uzate epurate sa corespunda cerintelor din Anexa I a Directivei.  

De asemenea, se considera ca o aglomerare urbana care este raportata ca fiind neconforma cu articolul 3 nu 
poate fi considerata conforma nici cu articolele 4 si 5 din Directiva. 

In vederea implementarii si conformarii cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea 
apelor uzate urbane, Romania a obtinut perioade de tranzitie pana la 31 decembrie 2015 pentru toate 
aglomerarile umane mai mari de 10.000 locuitori echivalenti (l.e.) care trebuiau sa se conformeze 
prevederilor din punct de vedere al colectarii si epurarii avansate a apelor uzate, si pana la 31 decembrie 
2018 pentru toate toate aglomerarile umane cu o populatie cuprinsa intre 2.000 si 10.000 l.e. care trebuiau 
sa se conformeze din punct de vedere al colectarii si epurarii secundare a apelor uzate. Termenul final pentru 
implementarea Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru 
colectarea si epurarea apelor uzate urbane. 

De asemenea, prin Tratatul de aderare au fost asumate si nivele nationale de colectare si epurare la termenele 
de tranzitie a apelor uzate in toate aglomerarile mai mari de 2000 l.e., respectiv: 

- 69% in anul 2013, 80% in anul 2015 si 100% in anul 2018 pentru colectarea apelor uzate; 

- 61% in anul 2013, 77% in anul 2015 si 100% in anul 2018 pentru epurarea apelor. 

Administratia Nationala „Apele Romane” este implicata in implementarea Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane, avand stabilite atributii prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru 
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si HG nr. 201/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care 
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. Aceste atributii constau in principal in 
monitorizarea si autorizarea evacuarilor de la statiile de epurare a apelor uzate urbane si raportarea la Comisia 
Europeana a datelor si informatiilor necesare pentru evaluarea conformarii aglomerarilor cu prevederile 
directivei. Administratiile publice locale au atributii in implementarea efectiva a masurilor necesare pentru 
conformarea aglomerarilor, respectiv construirea / dezvoltarea infrastructurii de apa uzata si asigurarea 
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finantarii de la bugetul de stat a masurilor. De asemenea, datele privind caracteristicile tehnice ale 
infrastructurii pentru apa uzata si functionarea acesteia sunt furnizate exclusiv de catre autoritatile publice 
locale si operatorii de servicii de apa. 

Administratia Nationala “Apele Romane” (A.N.A.R.) elaboreaza anual raportul „Stadiul realizarii lucrarilor 
pentru epurarea apelor uzate urbane si a capacitatilor in executie si puse in functiune pentru 
aglomerari umane” care detaliaza la nivel de judet, pentru fiecare aglomerare, populatia echivalenta 
racordata la retelele de canalizare si respectiv la statiile de epurare, precum si stadiul privind promovarea, 
executia si realizarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare. Informatiile si datele care stau la baza 
elaborarii raportului sunt furnizate in principal de catre operatorii de servicii publice de apa si autoritatile 
judetene/locale (Consilii Judetene, primarii), pe baza raspunsurilor la un chestionar tip elaborat de catre ANAR. 
De asemenea, sunt luate in analiza si informatii disponibile la nivelul A.N.A.R. in procesele de avizare/ 
autorizare a lucrarilor de infrastructura in domeniul apelor uzate urbane. 

Conform situatiei realizate de Administratia Nationala “Apele Romane” in raportul pentru anul 2019 a rezultat 
ca nivelul de colectare a incarcarii organice biodegradabile (exprimat in %) din aglomerarile umane cu mai 
mult de 2000 l.e. a fost 64,3%, iar gradul de racordare la statiile de epurare de 60,9%. 

Tabel 6-1. Nivelul de colectare a incarcarii organice biodegradabile din aglomerarile umane >2000 l.e. 

Nr. 
crt. 

Dimensiune 
aglomerare 

(l.e.) 

Numar 
aglomerari 

Populatie 
echivalenta 

(l.e.) 

Nr. l.e. 
racordati 
la retele 

de 
canalizare 

Nr. l.e. 
racordati 
la statii 
epurare 

% 
canalizare 

% 
epurare 

1 >10.000  198 13.651.081 11.828.934 11.312.480 86,65 82,87 

2 2.000 - 10.000  1698 6,721,472 1.267.239 1.088.382 18,85 16,19 

Total >2.000 l.e.  1896 20.372.553 13.096.173 12.400.862 64,28 60,87 

In luna decembrie 2019 existau fizic 1886 sisteme de canalizare, din care 1209 sisteme functionale, restul de 
677 fiind in diferite stadii de executie sau pentru care nu s-a realizat inca racordarea populatiei la infrastructura 
de apa uzata.  

In aglomerarile umane mai mari de 2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de colectare a apelor uzate a 
inregistrat o crestere de cca. 16% la sfarsitul anului 2019 fata de anul 2007. In ceea ce priveste gradul de 
conectare la statiile de epurare urbane, acesta a crescut cu cca. 22% in perioada 2007- 2019. Desi in aceasta 
perioada s-a realizat un real progres, Romania este inca departe de tinta conformarii cu cerintele Directivei 
91/271/CEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6-1. Situatia la nivel de judete a colectarii incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile 

umane cu mai mult de 2000 l.e., in decembrie 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6-2. Situatia la nivel de judete a epurarii incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile 

umane cu mai mult de 2000 l.e., in decembrie 2019 
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Pe masura ce lucrarile de reabilitare/modernizare si construire de sisteme de colectare si epurare sunt puse 
in functiune, asigurarea conformitatii aglomerarilor necesita timp suplimentar, fiind necesara nu numai 
realizarea infrastructurii necesare si atingerea parametrilor de calitate ai apelor uzate epurate, ci si asigurarea 
unui nivel de colectare/epurare foarte ridicat (minim 98%).  

In Romania, desi numarul sistemelor de colectare si epurare a crescut in ultimii ani, nivelul de conformare al 
aglomerarilor (conform cerintelor art. 3, 4 si 5 ale Directivei) este inca scazut. Una dintre cauzele principale, 
pe langa numarul redus de retele de canalizare si statii de epurare din aglomerarile sub 10.000 l.e., este nivelul 
mic de conectare a populatiei la infrastructura de apa uzata din aglomerarile umane situate in special in mediul 
rural, existand chiar infrastructura fara populatie conectata. 

Asa cum se poate observa, la nivelul judetului Hunedoara atat in ceea ce priveste nivelul de colectare, cat si 
cel de epurare a incarcarii biodegradabile din apele uzate de la aglomerarile umane cu mai mult de 2000 l.e 
se situeaza in intervalul 80-100 %. 

Pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare si realizarea conformarii aglomerarilor mai 
mari de 2.000 l.e. si avand in vedere faptul ca Planul de implementare al Directivei, elaborat in anul 2004, nu 
mai reflecta situatia actuala, autoritatile romane implementeaza in perioada 2019-2021 un proiect national 
pentru actualizarea si accelerarea conformarii, prin care sa se prevada modul in care se va realiza conformarea 
aglomerarilor cu mai mult de 2.000 l.e., in special in ceea ce priveste masurile de conformare, finantarea lor si 
perioada in care acestea se vor conforma. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, ca lider de proiect, 
si Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, deruleaza un proiect cu finantare prin Programul 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, referitor la „Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice 
centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si 
raportarea cerintelor europene din domeniul apelor”. Realizarea acestui proiect este necesara pentru a 
gestiona eficient aceasta problematica prin realizarea unui Plan de accelerare a implementarii si conformarea 
cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum si realizarea unei strategii 
pentru apa potabila si apa uzata. De asemenea, rezultatele proiectului vor contribui la definirea clara a 
atributiilor si competentelor fiecarei institutii implicate si vor oferi instrumente pentru definirea unor mecanisme 
de consultare, evaluare si raportare la Comisia Europeana a stadiului implementarii cerintelor europene. 

Majoritatea aglomerarilor mai mari de 10.000 l.e. au fost incluse in aplicatiile de finantare europeana din 
fondurile de coeziune, prin intermediul POS Mediu 2007-2013, iar lucrarile sunt continuate prin Programul 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, si ulterior POIM 2021-2027, incluzand si aglomerarile mai mici de 
10.000 l.e.. 

Pentru realizarea conformarii cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane si 
indeplinirea obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana sunt necesare 
actiuni de continuare a implementarii masurilor pentru realizarea/modenizarea si functionarea 
corespunzatoare a infrastructurii de apa uzata.  

Investitii pentru 91/271/EEC - Directiva de tratare a apei uzate  

Ipoteze  

 Au prioritate lucrarile de extindere/finalizare a retelei de canalizare existente din zonele urbane;  

 Extinderea retelelor de canalizare in zonele in dezvoltare nu constituie o prioritate cu exceptia cazului 
in care aceste zone beneficiaza de apa potabila iar impactul advers asupra mediului este unul 
considerabil si dovedit;  

 Reabilitarea/inlocuirea statiilor de epurare nu se realizeaza decat daca va fi imbunatatita si calitatea 
retelelor de canalizare;  

 Statiile de epurare care deservesc o populatie echivalenta mai mare de 100.000 l.e., care necesita 
extindere pentru tratarea avansata vor fi considerate o prioritate;  

 Prioritate au zonele urbane cu populatie de cel putin 10.000 l.e. Aceasta include cazurile unde este 
posibila o abordare regionala in vederea tratarii apelor uzate si unde aglomerarile rezultate depasesc 
aceasta limita;  

 Pentru toate aglomerarile intre 2.000 si 10.000 populatie echivalenta, implementarea infrastructurii 
pentru colectare si tratare este prioritizata pe baza impactului asupra populatiei si mediului;  

 Comunitatile ce se afla sub limita propusa in Tratatul de Aderare nu sunt considerate prioritati, cu 
exceptia cazului in care pot fi incluse intr-o aglomerare regionala;  

 Comunitatile ce nu pot suporta costurile de operare nu vor fi luate in considerare pentru un sistem 
centralizat de colectare si epurare a apei uzate. Aceasta se aplica in special acolo unde alimentarea 
cu apa in zonele rurale a fost realizata recent. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”                                          Capitolul 6. Stategia la nivel de judet. 

6.2.2 Apa potabila 

 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinata 
consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin:  

 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).  

Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B si C la Directiva 
98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametri nu se aplica in intregime pe teritoriul Romaniei in 
conditiile stabilite mai jos:  

 Pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de 
locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane cuprinzand intre 
10.000 si 100.000 locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in 
aglomerarile urbane cu peste 100.000 locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si 
pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 locuitori;  

 Pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan 
in aglomerarile cuprinzand intre 10.000 si 100.000 locuitori.  

Romania este obligata sa asigure conformarea cu cerintele directivei, cu respectarea obiectivelor intermediare 
prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 6-2. Localitati care se conformeaza pana la 31 decembrie 2010. 

Populatie 
conectata 

Total 
localitati 

Oxidabilitate 

% 

Amoniu 

% 

Nitrati 

% 

Turbiditate 

% 

Aluminiu 

% 

Fier 

% 

Cadmiu 

Plumb 

% 

Pesticide 

% 

Mangan 

% 

<10.000 1.774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 

10.000 

100.000 
111 100 80,2 97,3 100 94,6 90 98,2 96,4 96,4 

100.001 

200.000 
12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200.000 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1.908 100 98,3 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 

Nota: Prezenta derogare nu se aplica apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.  

Conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman  

Derogarea de la Directiva prin Tratatul de Aderare nu este clara cu privire la cerintele pentru comunitati. Totusi, 
interpretarea propusa de Consultant este ca era necesar ca pana la sfarsitul anului 2015 toate comunitatile cu 
o populatie mai mare de 50 de locuitori sa fie asigurate cu o sursa de apa adecvata. Este evident ca pentru 
conformare vor fi necesare investitii importante, deoarece comunitatile din judet cu o populatie mai mare de 
50 care nu au o sursa de apa adecvata sunt considerabile ca numar.  

Investitii pentru Directiva 98/83/EC - Calitatea apei destinate consumului uman  

Ipoteze  

Programul de investitii prioritare pe termen lung a avut la baza urmatoarele ipoteze:  

- Puturile individuale, acolo unde exista surse potentiale de contaminare: deseuri menajere, industriale 
sau animale, nu constituie o sursa adecvata de apa potabila asa cum sunt definite in Directiva;  

- Sursele de apa subterana sunt acceptate atata timp cat sunt stabilite conditiile si restrictiile de 
utilizarea a acestora de catre autoritatile competente;  

- Sursele de mica adancime: drenuri, puturi sau altele sunt de asemenea acceptate, atata timp cat sunt 
stabilite conditiile si restrictiile de utilizare a acestora de catre autoritatile competente;  

- Cand infrastructura de alimentare cu apa existenta nu poate furniza apa potabila 24 de ore/zi, 
imbunatatirea acesteia constituie o prioritate;  

- Reabilitarea retelei de apa este o prioritate acolo unde exista dovada existentei infiltratiilor de la 
retelele de canalizare;  

- Extinderea retelei pentru zonele in dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste 
conformarea cu Tratatul de Aderare, dar poate fi o prioritate pentru finantari locale;  

- Acolo unde exista o sursa de apa acceptabila care isi poate extinde zona de deservire, investitia in 
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extinderea acestei zone de deservire va fi considerata ca o prioritate. 

6.2.3 Prioritizarea investitiilor 

Selectia investitiilor prioritare cuprinse in Master Plan-ul judetului Hunedoara trebuie sa fie bazata pe un proces 
complet deschis si transparent. Avand in vedere experienta dobandita din primele perioade de programare si 
cea rezultata in urma implementarii fondurilor de preaderare este necesar ca, la baza programului de investitii, 
sa stea o strategie de planificare coerenta si fezabila. Aspectele esentiale ale acestei strategii sunt:  

a) Cea mai importanta cerinta este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligatiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa trebuie 
sa contribuie la conformarea Romaniei cu obligatiile Tratatului de Aderare in ceea ce priveste:  

- Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman, si  

- Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti.  

b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selectii a investitiilor de care 
este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene prezentate la punctul (a). 
Selectia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu succes 
in termenele aplicabile, in vederea demonstrarii unei folosiri eficiente a fondurilor.  

c) Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca restul 
de obligatii privind conformarea Romaniei din cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua 
directive mentionate mai anterior.  

d) In cazurile in care exista o nevoie de investitii in vederea respectarii unui termen scurt (de exemplu 
in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenti), raportul 
beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa acopere un numar 
cat mai mare de beneficiari directi, intr-o maniera fezabila. In acest fel se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

e) Tinand cont de faptul ca, pentru perioadele anterioare de programare 2007-2013 si 2014-2020, au 
fost prevazute masuri de realizare, modernizare si extindere a statiilor de epurare regionale care au 
capacitatea sa preia apele uzate din toate aglomerarile aflate in clusterele definite in Aplicatiile de 
Finantare aferente proiectelor derulate sau aflate in curs de implementare, precum si in Planul de 
accelerare a implementarii si conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate urbane aflat in curs de elaborare in cadrul proiectului „Imbunatatirea capacitatii autoritatii 
publice centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea 
si raportarea cerintelor europene din domeniul apelor” derulat de Ministerul Mediului, Apelor si 
Padurilor, ca lider de proiect, si Administratia Nationala „Apele Romane” ca partener, prin investitiile 
propuse in Master Plan-ul judetului Hunedoara 2021-2027 se va avea in vedere asigurarea 
continuitatii investitiilor si indeplinirea conditionalitatilor de conformare in domeniul infrastructurii de 
apa si apa uzata prezentate mai sus.  

Urmatoarele investitii prioritare sunt prezentate ca parte integranta a strategiei: 

 Extinderea/modernizarea statiilor de epurare ce deservesc o populatie mai mare de 10.000 p.e.;  

 Inlocuirea si, acolo unde este cazul, extinderea retelelor de canalizare in aglomerarile cu o populatie 
echivalenta mai mare de 2.000 l.e.; se va acorda prioritate investitiilor care presupun o lungime 
redusa de retea pe cap de locuitor conectat;  

 Inlocuirea statiilor de epurare existente pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta mai mare de 
2.000 l.e., unde apa uzata descarcata in emisar are impact din punct de vedere al mediului asupra 
corpurilor de apa si utilizatorilor din aval;  

 Inlocuirea statiilor de epurare existente acolo unde se poate aplica principiul concentrarii proceselor 
de epurare in vederea eficientizarii costurilor de operare si reducerii impactului asupra factorilor de 
mediu, indeosebi prin imbunatatirea parametrilor de calitate a efluentului evacuat in resursele de 
apa, conform NTPA 001/2005;  

 Reabilitarea retelei existente de canalizare pe tronsoanele unde se constata depasiriri frecvente ale 
capacitatii de transport care duc la producerea de inundatii cu impact negativ semnificativ asupra 
traficului, sanatatii populatiei si lucrarilor subterane;  

 Reabilitarea retelei de canalizare existente, acolo unde canalizarea menajera a fost interconectata 
cu reteaua pluviala (cea mai mare parte din retelele de canalizare din mediul urban sunt realizate in 
sistem unitar; in mod frecvent se constata depasiri ale debitului ploii de calcul utilizat pentru 
dimensionarea colectoarelor; exista numeroase sectiuni unde se produce salt hidraulic la debite mari 
si curgerea aval este blocata; gurile de scurgere se blocheza din cauza plutitorilor adusi de apa);  

 Schimbarea conceptiei de sistematizare prin extinderea spatiului construit si introducerea cerintelor 
europene de gospodarire a apei la locul de producere (bazine de retentie, deversoare de evacuare, 
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etc), precum si adoptarea unor noi tipuri de locuinte (trecerea de la casele tip blocuri sistematizate 
pe verticala la casele individuale sistematizate pe orizontala), unitati economice, dotari publice, etc 
impun, de cele mai multe ori, regandirea schemei retelei de canalizare. 

6.2.4 Analiza globala a optiunilor 

Analiza globala a optiunilor este in mod normal realizata in timpul elaborarii detaliate a studiilor de fezabilitate, 
atunci cand sunt disponibile mai multe informatii tehnice, financiare si economice.  

Solutiile tehnice elaborate si estimate in Master Plan se bazeaza pe un punct de vedere initial tehnic privind 
activele si pe necesitatea de a asigura conformarea cu legislatia Uniunii Europene si cea romaneasca, precum 
si respectarea termenelor impuse prin Tratatul de Aderare. 

Analiza optiunilor  

La elaborarea strategiei generale si a programelor de investitii pe termen lung aferente, au fost luate in 
considerare urmatoarele optiuni:  

Sursa de apa si Tratarea  

Apa de suprafata:  

 Capacitatea sursei in conditii de vreme nefavorabila;  

 Surse de poluare potentiale de la comunitatile din amonte: menajera, animaliera sau industriala;  

 Tipuri de captari, nivel de intretinere si reabilitari necesare;  

 Capacitate pentru cerere viitoare posibila;  

 Starea drenurilor de mal;  

 Masuri de marire a drenurilor de mal;  

 Activitati care se desfasoara in amonte: in mod special exploatarea forestiera, minerit sau alte 
activitati care nu sunt controlate.  

Apa subterana  

 Starea infrastructurii existente;  

 Datele cand puturile au fost ultima oara reabilitate;  

 Adancimea puturilor;  

 Poluarea industriala a panzei freatice de mica adancime;  

 Impactul lucrarilor hidrotehnice asupra bazinelor raurilor sau panzei freatice;  

 Contaminare cunoscuta asupra apei subterane (nitrati, mangan, pesticide);  

 Puturi de mica adancime expuse la contaminare directa din cauza apelor uzate menajere neepurate/ 
epurate necorespunzator sau cele provenite de la activitatile agricole (ex. cresterea animalelor);  

 Lipsa dezinfectiei si a monitorizarii calitatii apei.  

Rezervoare de acumulare  

 Capacitatea sursei;  

 Factori de poluare cunoscuti si potentiali ai sursei;  

 Impactul produs de dezvoltarea curenta necontrolata a localitatii;  

 Utilizatorii existenti ai sursei, inclusiv unitatile industriale.  

Tratarea apei  

 Capacitatea proiectata privind cererea curenta si previzionata;  

 Reabilitare sau inlocuire avand in vedere necesitatea asigurarii continuitatii distributiei apei;  

 Conformitatea statiilor de tratare cu legislatia in vigoare;  

 Relocare pentru reducerea consumului de energie sau pentru imbunatatirea calitatii captarii;  

 Chestiuni privind sanatatea si siguranta populatiei;  

 Folosirea tehnicilor avansate de tratare;  

 Capacitate alternativa de tratare.  
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Colectarea si epurarea apelor uzate  

Starea retelelor de canalizare si a facilitatilor de epurare aferente este de cele mai multe ori deficitara, in 
special in mediul rural, in localitatile care nu au beneficiat de finantari nerambursabile asigurate prin POIM 
2014-2020. Desi au existat programe clare pentru a furniza atat un sistem integrat de canalizare in mediul 
rural, cat si facilitati de epurare a apelor uzate, deseori acestea nu au fost finalizate niciodata datorita 
constrangerilor de buget sau necesitatii de a redirectiona resursele financiare catre alte proiecte.  

Cu o infrastructura existenta in mediul rural care, fie s-a deteriorat complet, fie necesita o reabilitare capitala, 
exista relativ putine optiuni cheie legate direct de acest subiect.  

Optiunile analizate in timpul programului de investitii prioritare si pe termen lung au luat in calcul urmatoarele:  

 Extinderea si imbunatatirea unei facilitati existente pentru a oferi o abordare regionala a solutiilor 
tehnico-economice adoptate;  

 Tratarea locala in comparatie cu o solutie regionala;  

 Disponibilitatea unor cursuri de apa adecvate pentru deversarea efluentului de canalizare;  

 Proiecte de transfer regional gravitational sau sub presiune;  

 Relieful zonei si impactul acestuia asupra costulurilor de investitie;  

 Impactul costurilor de investitii si de operare, in special al instalatiilor pentru o populatie echivalenta 
cuprinsa intre 2.000 si 10.000 de locuitori;  

 Impactul eliminarii namolului din instalatii mici si indepartate;  

 Inlocuirea, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic si functional, a canalizarilor 
realizate in sistem unitar si eliminarea interconectarilor cu retelele de canalizare pluviala;  

 Adoptarea unor tehnologii de lucru nedistructive pentru rebilitarea colectoarelor care prezinta un grad 
de uzura avansat a tuburilor ca urmare a fenomenelor de coroziune biochimica, in special; 

 Inlocuirea canalizarilor de mare adancime;  

 Gradul de suportabilitate al  populatiei locale;  

 Adoptarea sistemelor individuale sau altor sisteme adecvate de canalizare la nivelul 
localitatilor/zonelor nefezabile din punct de vedere tehnic si financiar pentru realizarea sistemelor 
centralizate de colectare si epurare a apelor uzate. 

Adoptarea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate a depins in mare masura de conditiile geografice 
si hidrogeografice ale judetului Hunedoara, precum si de concluziile analizei comparative privind costurile de 
investitii si cele de operare/intretinere. 

De asemenea, un alt element important care a stat la baza alegerii conceptului tehnic a fost reprezentat de 
faptul ca sistemele de alimentare cu apa din centrele urbane deservesc in prezent si localitatile situate in 
zonele periurbane. 

In ceea ce priveste adoptarea variantelor optime pentru sectorul de apa uzata au fost luate in considerare 
urmatoarele elemente: 

 evitarea tranzitului apelor uzate pe distante mari (asigurarea pantelor de scurgere si a vitezei de 
autocuratire); 

 reducerea lungimii colectoarelor principale si a numarului statiilor de pompare; 

 folosirea microstatiilor de epurare care utilizeaza tehnologii moderne (combinatii de filtre biologice 
cu metode fizico-chimice de tratare).  

6.3 STRATEGIA GENERALA A JUDETULUI HUNEDOARA 

Resursa de apa: la nivelul judetului Hunedoara cerinta de apa va fi asigurata atat din resursele de apa 
subterane, cat si din cele de suprafata, dupa cum urmeaza:  
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Sisteme de alimentare 
cu apa 

Sursa de apa 

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

Hobita –Hunedoara - sursa de suprafata (330 l/s)  

Orastie 

Sursă de suprafaţă – captare din pr. Sibisel, amplasata la cca. 300 m amonte de 
confluenta pr. Rausor cu pr. Sibisel; Qinst max = 220 l/s; 

Sursă de suprafaţă secundara – captare din pr. Rausor, amplasata la cca. 330 
m amonte de confluent cu pr. Sibisel;Q inst = 80 l/s; 

Brad – Criscior 
- sursa: suprafata (60 l/s)  

 

Geoagiu 
- Sursa subterană- 16,7 l/s; 

 

Orastioara de Sus 
- Sursă de suprafaţă – captare din pr. Valea Rea, amplasata la cca. 4.320 m 

amonte de localitatea Costesti (UAT Orastioara de Sus); Qinst max = 8,3 l/s; 

Tratarea apei: Acolo unde este posibil, apa din sursele de suprafata va fi tratata fie in facilitatile de tratare 
existente, fie in cele noi, pentru a asigura conformarea cu Directiva 98/83/EC.  

Distributia apei: Acolo unde facilitatile de tratare a apei prezinta o capacitate suplimentara si sursa de apa 
poate furniza o cantitate si o calitate suficiente in conditiile climaterice prognozate, reteaua principala de 
distributie trebuie extinsa ca o prioritate pentru a alimenta localitatile care nu beneficiaza de apa sau a caror 
apa potabila nu este monitorizata sau nu respecta Directivele UE.  

Programele de detectare a pierderilor de apa ar trebui introduse in cazul retelelor mai vechi, pentru a confirma 
sfera reabilitarii/inlocuirii retelelor si pentru a permite ca finantarea sa fie aplicata in mod adecvat inlocuirilor 
partiale sau complete ale sectiunilor de retea. Operatorul SC ACTIVITATEA GOSCOM SA si-a stabilit un 
obiectiv pentru a reduce pierderea reala din punct de vedere al cantitatii, precum si ca procent din apa 
introdusa in sistemul de alimentare la cel mult 35%. Normativul NP 133/2013 recomanda pentru pierderile din 
sistemele de distributie noi un procent de 10% din cantitatea furnizata, iar pentru sistemele “modernizate si 
extinse” un procent de pana la 35 %. 

Colectarea apelor uzate: Pentru toate zonele urbane cu o populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 si 10.000 
de l.e., reteaua de canalizare trebuie extinsa pentru a acoperi cel putin 98% din populatia din mediul urban si 
rural. Colectoarele de canalizare necesare pentru o abordare regionala a serviciului trebuie instalate prioritar, 
impreuna cu reteaua principala de canalizare pentru localitatile ce urmeaza a fi prevazute pentru prima data 
cu retea de canalizare.  

Comunitatile care, in prezent, nu dispun de apa potabila sau au fost prevazute recent cu sistem de alimentare 
cu apa in mediul rural, trebuie prevazute cu retea de canalizare doar acolo unde aceasta se dovedeste a fi 
eficienta din punct de vedere al costurilor si unde locuitorii dovedesc disponibilitatea de a se racorda si de a 
plati pentru acest serviciu. Pentru restul localitatilor, in afara cazului in care exista motive de mediu prioritare, 
utilizarea unor sisteme individuale adecvate de canalizare (ex. bazine vidanjabile)  pentru locuinte individuale, 
institutii sau locuinte integrate, ar trebui sa reprezinte prioritatea principala.  

Epurarea apelor uzate: Strategia judeteana este stabilita  de cerintele Directivei 91/271/EEC si ale Capitolului 
22 din Tratatul de Aderare. Exista o cerinta clara in cadrul tratatului pentru tratarea completa si eficienta la 
standardul solicitat pentru aglomerari cu populatie echivalenta cuprinsa intre 2.000 si 10.000. Acolo unde 
acestea sunt obligatorii vor trebui prevazute facilitati de tratare reabilitate/extinse sau noi. Statiile de epurare 
ar trebui construite in etape, cu un orizont initial de proiectare de maximum 15 ani. In orice caz, toate lucrarile 
trebuie prevazute cu spatiu adecvat pentru extindere.  

Aglomerarile cu o populatie echivalenta intre 2.000 si 10.000 de locuitori vor fi prevazute cu instalatii de 
epurare, dupa cum o cere Directiva si vor fi prioritizate in functie de populatie si de impactul asupra mediului.  

Tratarea namolului: In prezent, exista facilitati operationale de tratare a namolului in judetul Hunedoara la 
statiile de epurare construite prin diverse programe. In cadrul contractului de asistenta tehnica pentru 
managementul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, 
in perioada 2014-2020", consultantul a realizat o strategie pentru colectarea si evacuarea namolului de 
canalizare pentru momentul in care toate instalatiile de epurare a apelor uzate construite din POIM 2014-2020 
vor intra in functiune.  

Obiectivul general al Strategiei de Management a Namolului este acela de a elabora un concept cu privire la 
gestionarea namolurilor, luandu-se in considerare preintampinarea si contracararea efectelor negative ale 
namolului asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Aceasta va servi ca o solutie pe termen 
lung pentru gestionarea namolului, stabilind un cadru de actiune care sa aiba la baza principiile sigurantei si 
durabilitatii.  
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De asemenea, in conformitate cu Strategia Nationala de Gestionare a Namolurilor, obiectivul gestionarii 
namolurilor il reprezinta imbunatatirea pe termen lung a calitatii factorilor de mediu prin minimizarea efectelor 
negative ale unui management inadecvat al namolului.  

Scopul elaborarii Stategiei de Management a Namolului este identificarea celei mai bune optiuni din punctul 
de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea si utilizarea/evacuarea 
namolului de epurare din judetul Hunedoara.  

Namolurile din statiile de epurare a apei uzate reprezinta o problema importanta in asigurarea serviciilor de 
canalizare si epurare a apelor uzate orasenesti la nivelul judetului Hunedoara si a operatorului SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA. 

Un management corespunzator al namolului presupune: 

 adoptarea unor masuri si metode adecvate pentru tratarea si deshidratarea namolului, avand in 
vedere posibilitatile reale de valorificare/eliminare ale acestuia (utilizare in agricultura/silvicultura, 
valorificare energetica etc.); 

 adaptarea si actualizarea strategiei de gestionarea a namolului in timp, functie de aspectele socio-
economice si de mediu specifice ariei de operare; 

 monitorizarea permanenta a calitatii si cantitatii de namol produse in cadrul SEAU si STAP; 

 elaborarea/actualizarea si implementarea unui plan de actiuni corespunzator pentru managementul 
namolului. 

Optiunile de valorificare/eliminare a namolului propuse in cadrul strategiei de management a namolului, trebuie 
sa indeplineasca urmatoarele principii: 

 aplicabilitate si siguranta eliminarii: se urmareste in primul rand o solutie prin care sa se asigure o 
eliminare sigura si durabila a intregii cantitati de namol generat in cadrul SEAU; 

 flexibilitate: strategia nu depinde de o singura optiune de valorificare/eliminare a namolului, 
propunandu-se combinarea a doua sau mai multe optiuni, care sa se supusa standardelor actuale 
nationale si europene, dar care sa fie valabila si pentru toata perioada proiectului. 

 protectia mediului si sanatatii umane: alegerea solutiei va urmari evitarea sau minimizarea impactului 
asupra mediului si sanatatii umane; in evaluarea optiunilor de valorificare/eliminare a namolului s-a 
tinut cont de impactul asupra mediului al diferitelor alternative considerate; 

 suportabilitatea financiara: optiunile de valorificare/eliminare a namolului identificate ca aplicabile au 
fost evaluate din punct de vedere al costurilor si s-a urmarit ca ele sa nu induca costuri excesive, 
care sa nu fie suportabile de catre operator/autoritatile publice si respectiv, de catre populatia 
deservita. 

Strategia pentru gestionarea namolului generat in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, va avea 
urmatoarele obiective specifice: 

 stabilirea si evaluarea permanenta a bilantului cantitativ si calitativ al namolurilor; 

 stabilirea si evaluarea permanenta a directiilor si domeniilor de eliminare, in primul rand cele de 
valorificare in agricultura, dar si altele cum ar fi producerea de energie; 

 valorificarea namolurilor prin aplicarea unor strategii regionale – crearea de clustere, valorificarea 
impreuna cu alte deseuri etc.; 

 identificarea agentilor economici care sa preia namolul de la statiile de epurare si, respectand 
legislatia, sa asigure eliminarea prin valorificarea acestuia in agricultura, in producerea de energie 
sau alte directii care sa asigure conditii economice si ecologice favorabile, inclusiv pentru reabilitarea 
terenurilor degradate si inchiderea depozitelor existente. 

Managementul namolului este considerat ansamblul masurilor tehnice, legislative, institutionale, 
administrative, logistice, economice si financiare, prin care namolul, separat din statiile de epurare, este 
eliminat final fara a periclita mediul inconjurator si a impiedica dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si 
canalizare. 

Problema principala intampinata in implementarea unui sistem complex si coerent de management a namolului 
de epurare este, in primul rand, consecinta diferentei semnificative intre modul in care s-a abordat si rezolvat 
gestiunea namolului, in cadrul statiei de epurare - tehnic si economic - si etapele urmatoare, necesare eliminarii 
finale durabile. Aceasta problema poate fi abordata numai printr-o strategie coerenta. 

Ape uzate industriale: Judetul Hunedoara trebuie sa asigure aplicarea completa a principiului „Poluatorul 
plateste” atat prin obligarea unitatilor industriale de a introduce instalatii de pre-tratare, cat si prin modificarea 
facilitatilor lor de productie. In cazul in care unitatile industriale continua sa deverseze apele uzate in 
canalizarea publica, trebuie aplicate si percepute taxe in functie de volumul/concentratia de poluant deversat. 
Este esential ca industriile cunoscute ca fiind poluante sa fie obligate sa respecte legislatia existenta in 
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Romania inainte ca orice alte facilitati noi de tratare a apelor uzate si a namolului sa fie construite in cadul 
programelor de investitii prioritare.  

In conformitate cu Strategia privind managemenul apelor uzate industriale se vor avea in vedere urmatoare 
masuri preventive necesare pentru a asigura protejarea sanatatii umane, mediului, respectiv siguranta in 
operare a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in cazul identificarii unor riscuri: 

 la racordarea utilizatorilor la retelele de canalizare se vor analiza tehnologiile/procesele de productie 
si eficienta statiilor de pre-epurare ale agentilor economici, dupa caz, in scopul identificarii 
substantelor pentru care exista riscul de a genera efecte negative;   

 in cazul in care apele uzate industriale descarcate in retele contin substante  pentru care exista riscul 
potential ca acestea sa aduca prejudicii,  se va solicita agentilor economici industriali, dupa caz,  
inlocuirea materiilor prime si adoptarea de tehnologii si procese de productie mai curate, care sa 
elimine generarea unor astfel de substante; 

 descarcarea apelor uzate in retelele de canalizare se va realiza cu respectarea prevederilor NTPA 
002; agentii economici industriali vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in retelele de 
canalizare, conform frecventei prevazuta in contract; operatorul serviciului va asigura monitorizarea 
de control a apelor uzate industriale descarcare in retelele de canalizare;  

 utilizatorii de apa au obligatia pre-epurarii si monitorizarii apelor uzate descarcate in retele astfel 
incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor calitative si cantitative prevazute in 
contract si in autorizatia de gospodarire a apelor;  

 OR si agentii economici vor intocmi planuri de prevenire si combatere a poluarii accidentale si vor 
asigura dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie in caz de poluare accidentala. 

Masuri aplicate de autoritatile de mediu  

 autoritatile competente pentru protectia mediului vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate 
in retele/emisari; 

 autorizatiile de mediu contin conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, 
referitoare la calitatea si cantitatea apei uzate descarcate in retele, precum si frecventa monitorizarii. 

Principiul poluatorul plateste 

Mecanismul economic in domeniul gospodaririi apelor, stabilit prin Art. 9 din Directiva Cadru Apa nr. 
2000/60/CE, este transpus in legislatia nationala prin art 80-82 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile 
si completarile ulterioare, prin care se instituie recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei si prin HG 
nr. 1202/2010, privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa 
(anexa 6 la OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane").   

In conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apa si cu prevederile Legii Apelor, in scopul implementarii 
principiului poluatorul plateste in relatie cu utilizatorii, se vor avea in vedere urmatoarele:  

 recuperarea costurilor de mediu;  

 aplicarea tarifelor suplimentare, avand in vedere costurile reale de operarare, inclusiv prin costurile 
de monitorizare in cazul agentilor economici cu risc sporit de poluare, conform grupelor de risc, in 
conformitate cu Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare al OR; prezenta 
poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de epurare in cantitati ce depasesc limitele maxime 
admisibile, fie datorita faptului ca apele evacuate de agentii economici prezinta incarcari  cu poluanti 
care depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita insumarii continutului de poluanti de la diverse 
activitati in apele uzate  din canalizare, duce la cresterea costurilor de exploatare a utilajelor si 
instalatiilor si la ingreunarea procesului tehnologic de epurare;  

 la solicitarea bransarii la retelele de alimentare cu apa, OR va solicita agentilor economici breviare 
de calcul cu privire la cerinta de apa si va acorda sprijin pentru estimarea corecta a necesarului de 
apa; 

 aplicarea de penalitati pentru nerespectarea conditiilor cantitative si calitative de descarcare a apelor 
uzate in retelele de canalizare prevazute in acordul de descarcare si contract;  

 principiul recuperarii tuturor costurilor este respectat prin faptul ca tariful este fixat astfel incat la 
finalul orizontului de analiza de 30 de ani de operare acesta acopera atat costurile de operare si 
mentenanta, incluzand costurile de reinvestitie, cat si amortizarea constructiilor si utilajelor din 
intreaga arie de operare. 

Identificarea, evaluarea si integrarea masurilor de adaptare la schimabrile climatice 

Masurile de adaptare reprezinta forme de rezilienta si gestionare a riscurilor generate de schimbarile climatice 
pe un anumit sector de activitate.  
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In cadrul Strategiei nationale privind schimbarile climatice 2013 – 2020, componenta de adaptare la efectele 
schimbarilor climatice asigura directii strategice de actiune la nivel national, care sa fie preluate apoi la nivel 
regional si local in planuri de actiune specifice. In sectorul de apa - apa uzata, acestea se refera la surse 
alternative pentru cazuri extreme, capacitati de inmagazinare care sa asigure debite de compensare pentru o 
perioada mai mare de timp – 1÷2 zile, folosirea rationala a resurselor de apa si constientizarea utilizatorilor, 
reducerea pierderilor din retele, reutilizare, precum si sectorizare, tehnologii, monitorizare, informatizare - 
automatizare, management, planificare, instrumente economice, etc. 

In Master Plan, masurile de adaptare la efectele schimbarilor climatice sunt integrate in investitiile propuse 
pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si de apa uzata, prin redimensionare - reconfigurare in 
functie niveluri de risc,  prin conectare la surse de apa mai fiabile, reducerea pierderilor prin inlocuirea 
conductelor cu durata de viata depasita, reconsiderarea capacitatilor de inmagazinare si/ sau tratare, 
analizarea gradului de acoperire, implementarea sistemelor automate de masura si control, etc. impreuna cu 
tehnologii de modernizare pentru conformare cu directivele apei potabile si a apelor uzate municipale. 

Masurile investitionale propuse in Master Plan vor avea o contributie semnificativa pe linia reducerii emisiilor 
GES pentru urmatoarele componente: 

 Procesul de epurare a apelor uzate, cresterea gradului de colectare si managementul namolului; 

 Eficientizarea energetica a instalatiilor din statiile de tratare, statiile de pompare, gospodariile de apa 
si cladiri, dar, mai ales, prin reducerea pierderilor de apa. 

Implementarea obiectivelor de investitii propuse va contribui la:  

1. conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului (solului, subsolului si apei subterane) prin 
eliminarea pierderilor, respectiv a infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retele, respectiv reabilitarea sau 
construirea statiilor de epurare;  

2. protectia calitatii apelor de suprafata, a sanatatii populatiei si a biocenozelor acvatice - prin reducerea 
incarcarilor cu poluanti a efluentilor; 

3. imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei prin cresterea gardului de conectare la 
infrastructura de apa si canal;  

4. utilizarea rationala si prudenta a resurselor de apa prin reducerea pierderilor din retele, optimizarea 
si retehnologizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila (de la captare la distributie);  

5. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin reducerea consumurilor energetice datorate 
retehnologizarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare si construirii de obiective in 
conformitate cu prevederile UE; 

6. rezistenta la efectele schimbarilor climatice, prin: reducerea pierderilor de apa, managementul 
surselor subterane, atenuarea variabilitatii naturale a debitelor prin procesul de regularizare si 
managementul corespunzator al apelor pluviale, pentru a reduce riscul de inundabilitate urbana si 
dilutia ridicata a apelor uzate la intrare in statiile de epurare, cu impact negativ in procesul de epurare. 

Investitiile propuse in cadrul Master Planului au drept scop principal conformarea localitatilor cuprinse in aria 
de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA la angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare 
la Uniunea Europeana, privind alinierea sectorului apa – apa uzata la standardele impuse prin Directiva nr. 
98/83/CE (referitoare la calitatea apei destinate consumului uman) si Directiva nr. 91/271/CEE (referitoare la 
epurarea apelor uzate urbane), cu modificarile si completarile ulterioare. 

6.4 STRATEGIA PENTRU SECTORUL DE APA IN JUDETUL HUNEDOARA SI A 
OPERATORULUI SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 

6.4.1 Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare 

Regionalizarea reprezinta un element-cheie pentru imbunatatirea eficientei serviciilor publice de apa si de 
canalizare, sub aspectul calitatii si costurilor, in vederea atingerii obiectivelor de mediu, dar si a asigurarii 
investitiilor, operarii, strategiei de dezvoltare pe termen lung a sectorului de alimentare cu apa si de canalizare 
si dezvoltarii armonioase a tarii. Aceasta politica are drept scop imbunatatirea performantelor serviciilor publice 
de alimentare cu apa si de canalizare, printr-un management mai bun si profesional. 

Procesul de regionalizare consta in concentrarea serviciilor furnizate catre utilizatori unui grup de unitati 
administrativ-teritoriale acoperind o zona geografica definita de un bazin hidrografic sau/si de limite 
administrative (municipalitati, judet).  

Un sistem public regional de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta ansamblul tehnologic, operational 
si managerial constituit prin punerea in comun a doua sau mai multe sisteme locale de alimentare cu apa si 
de canalizare. Obiectivul principal al crearii unui sistem public regional de alimentare cu apa si de canalizare 
il reprezinta optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse si facilitati comune.  
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Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si a operatorilor in general inseamna in primul 
rand consolidarea si integrarea infrastucturii tehnice si fizice, a sistemelor si procedurilor financiare, contabile 
si comerciale (relatiile cu clientii, factuare si colectarea veniturilor), a resurselor umane, acordurilor, sistemelor 
si procedurillor de management si procesului de luare a deciziilor institutionale si politice.  

In conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat obligatii care implica 
investitii importante in serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare in vederea conformarii la 
reglementarile si directivele de mediu ale Uniunii Europene. 

 Infiintarea operatorilor regionali si, implicit, delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 
canalizare catre acestia constituie un proces esential pentru asigurarea respectarii in termenii stabiliti a acquis-
ului comunitar si de asemenea pentru dezvoltarea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale si de 
implementare a viitoarelor proiecte de investitii. Ca o consecinta directa, dezvoltarea sistemelor de apa si 
canalizare va juca un rol important in atingerea obiectivelor propuse in conformitate cu Directiva Cadru privind 
Apa si alte directive conexe. 

Dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice si reforma acestui domeniu de activitate in judetul 
Hunedoara, cu implicatii economico-sociale majore, au la baza urmatoarele obiective: 

 organizarea serviciilor comunitare de utilitati publice in raport cu cerintele populatiei; 

 introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performanta) in baza carora serviciile 
comunitare de utilitati publice sa poata fi monitorizate si evaluate; 

 promovarea relatiilor contractuale echilibrate, orientate catre rezultat, bazate pe conceptul gestiunii 
delegate; 

 instituirea unui sistem de monitorizare si evaluare a executarii contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 adoptarea unor proceduri si mecanisme specifice pentru monitorizarea si evaluarea performantelor 
serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 corelarea planurilor de amenajare a teritoriului cu proiecte de dezvoltare a serviciilor comunitare de 
utilitati publice; 

 clarificarea principiilor si mecanismelor decizionale cu privire la initierea, fundamentarea, aprobarea 
si finantarea investitiilor publice de interes local; 

 continuarea programelor privind alimentarea cu apa a satelor si lansarea programului national de 
realizarea a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate in localitatile rurale care nu dispun de 
infrastructura edilitar-urbana aferenta; 

 realizarea unor sisteme integrate de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate la 
standarde europene, fie prin realizarea unor noi sisteme tehnico-edilitare, fie prin modernizarea si 
retehnologizarea celor existente, atat la nivelul localitatilor urbane, cat si nivelul localitatilor rurale; 

 pregatirea unui portofoliu de proiecte eligibile pentru constructia, dezvoltarea si modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apasi a sistemelor de canalizare pentru localitati urbane si rurale prin 
diverse programe de finantare; 

 obligatiile referitoare la exploatarea si intretinerea sistemelor sunt in prezent in responsabilitatea 
autoritatilor locale. Solutia propusa pentru rezolvarea numeroaselor probleme de ordin tehnic, 
economic si financiar existente in prezent o reprezinta organizarea si operarea serviciilor la nivel 
regional.  

Principalele avantaje ale operarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivel regional sunt 
urmatoarele:  

- furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un management mai profesionist 
duce in timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor 
si protectia surselor de apa; 

- cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum si a capacitatii de 
negociere a finantarii; 

- imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind operatorii; 

- realizarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: 
centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de implementare a proiectului 
la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.; 

- conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si reducerea 
implicarii factorului politic in desfasurarea activitatii. 

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 100.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate sau se 
afla in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal din Fondul de 
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Coeziune. Localitatile din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA nu a fost inclusa in programele 
investitonale derulate in eprioadele de programare 2007-2013 si 2014-2020. 

Problema principala a regionalizarii este ca majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente prezinta 
o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe cazuri, prezinta 
capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila unui numar de consumatori 
de doua ori mai mare decat cel actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 10.000 de 
locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o prioritate pentru investitii. 
Doar in ultimii 15 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema sistemelor complet inadecvate de 
alimentare cu apa in mediul rural. 

6.4.2 Strategia pentru sectorul de apa din judetul Hunedoara - aria de operarea a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA 

In prezent, aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA cuprinde urmatoarele sisteme zonale/locale de 
alimentare cu apa (SZAA/SAA): 

• Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIE (SZAA Orastie) include localitatile: Orastie, Beriu, 
Turdas, Rapoltu Mare, Martinesti. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 21.142 locuitori, reprezentand 
82.43% din populatia totala din aria de operare; 

• Sistemul zonal de alimentare cu apa ORASTIOARA DE SUS (SZAA Orastioara de Sus) include 
localitatile: Orastioara de Sus, Bucium, Ludestii de jos si Costesti, apartinand UAT Orastioara de Sus. Sistemul 
asigură alimentarea cu apă a 1.327 locuitori, reprezentand 5,17% din populatia totala din aria de operare; 

• Sistemul local de alimentare cu apa BOIU (SLAA Boiu) include localitatea: Boiu. Sistemul asigură 
alimentarea cu apă a 150 locuitori, reprezentand 0,58 % din populatia totala din aria de operare. 

 

Tabelul de mai jos prezinta o descriere succintă a componentelor şi principalelor deficienţe ale sistemelor de 
alimentare cu apă din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA: 

Tabel 6-3. Situatia existenta a infrastructurii de apa din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA.  

Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

SZAA Orastie 

1 Sursa de apă Sursă de suprafaţă – captare din pr. 
Sibisel, amplasata la cca. 300 m 
amonte de confluenta pr. Rausor cu 
pr. Sibisel; Qinst max = 220 l/s; 

Sursă de suprafaţă secundara – 
captare din pr.Rausor, amplasata la 
cca. 330 m amonte de confluent cu pr. 
Sibisel;Q inst = 80 l/s; 

 grad mare de colmatare in amonte de 
sectiune de captare 

 echipamentele mecanice sunt 
corodate, iar actionarile mecanice nu 
functioneaza 

 structurile de beton prezinta degradari, 
iar armaturile sunt expuse coroziunii. 

 nu exista un sistem de monitorizare a 
debitelor de apa in aval de deznisipator. 

2 Magistrala de 
aducţiune a 
apei brute 

Oţel – 6 km; Dn = 400 – 500 mm; 

Azbociment – 9 km ; Dn = 400 mm; 

Beriu – L= 100 m; Dn 300 mm; 

 

Datorita gradului de uzura avansat, a 
inregistrarii unui numar mare de avarii si a 
neasigurarii parametrilor optimi de debit si 
presiune, tronsoanele de aductiune 
executate din otel Dn 400-500 mm 
necesita lucrari urgente de reabilitare 

3 Staţia de 
tratare a apei 
potabile 

- STAP Orastie: pre-oxidare, 
floculare, filtre rapide de nisip, facilităţi 
de dezinfecţie cu clor gazos; Q max = 
200 l/s;  

STAP Sibisel: filtrare, dezinfectie 
finala; Qzi maz= 5 l/s 

St. clorinare – hipoclorit de sodiu - pe 
conducta de apă care alimentează 
satele Beriu, Sereca si Orastioara de 
Jos, înainte de ramificaţia spre Beriu 

STAP Orastie: 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu 
apa bruta nu sunt asigurate din punct 
de vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al 
dozarii reactivilor 

 galeria de conducte din otel care este 
situata sub filtrele rapide de nisip nu a 
fost reabilitata, avand o vechime de 
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

peste 50 de ani, si prezinta un grad 
ridicat de corodare si uzura; 

 instalatiile de distributie si transport 
apa, instalatiile de ventilare si 
conductele de transport aer in galeriile 
de sub filtre sunt degradate fizic si 
moral iar capacitatea hidraulica a 
acestora este insuficienta; 

 decantoarele suspensionale prezinta 
deficiente de structura, iar podurile si 
agitatoarele sunt degradate; 

 Nu exista treapta de corectie duritate, 
apa bruta inregistrand valori intre 1,8 
si 3,0 grade germane, sub limita 
minima impusa de NTPA 013 (minim 
5 grade germane). 

 lipsa posibilitatii de conducere 
automata a procesului de tratare a 
apei; 

 echipamentele statiei de clorinare 
sunt depasite moral si fizic datorita 
vechimii mari; 

 nu este asigurat un control riguros al 
calitatii apei brute; 

 Panouri de comanda si control local a 
filtrelor de nisip, intr-o stare avansata 
de degradare; 

 nu este asigurat un control al ciclurilor 
de spalare in contracurent a filtrelor de 
nisip; 

 nu este asigurata monitorizarea 
dozarii clorului in apa; 

 lipsa instalatiilor de ventilatie si de 
neutralizare a scaparilor accidentale 
de clor 

 Statia de tratare nu dispune de o linie 
de tratare a apei rezultate in urma 
spalarii filtrelor 

 dotarile de laborator sunt inadecvate. 

STAP Sibisel: 

 Conditiile de amestec ale reactivilor cu 
apa bruta nu sunt asigurate din punct 
de vedere al gradientului hidraulic 

 Nu este asigurat controlul riguros al 
dozarii reactivilor 

 rezervorul de apa potabila din incinta 
necesita lucrari de reabilitare 
structurala; 

 instalatiile de distributie si transport 
apa, instalatiile de ventilare si 
conductele de transport aer in galeriile 
de sub filtre sunt degradate fizic si 
moral, iar capacitatea hidraulica a 
acestora este insuficienta; 

 nu exista treapta de decantare ceea 
ce conduce la frecvente colmatari ale 
filtrelor grosiere; 
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

 lipsa posibilitatii de conducere 
automata a procesului de tratare a 
apei; 

 nu este asigurata monitorizarea 
calitatii apei brute; 

 Panouri de comanda si control local a 
filtrelor de nisip, intr-o stare avansata 
de degradare.; 

 Dotari de laborator inadecvate  

4 Magistrala de 
aducţiune a 
apei tratate 
catre UAT 
Orastie, UAT 
Turdas, UAT 
Martinesti, 
UAT Rapoltu 
Mare, UAT 
Beriu 

4 conducte de aductiune; Dn 200 
mm- Dn 400 mm  

STAP Orastie – rez. Turdas, L= 
4.700; Dn = 110 mm; 

STAP Sibisel – sate com. Beriu; L= 
16.725 m; Dn 90-160 mm; 

UAT Turdas: L= 13.469,5  m; Dn= 75 
÷110 mm; 

UAT Rapoltu Mare: L= 6200  m; Dn= 
200 ÷225 mm; 

UAT Martinesti: L= 12.709  m; Dn= 
110 ÷125 mm (functionare sub 
presiune); 

 Au fost identificate urmatoarele 
deficiente pentru conductele de 
aductiune/transport apa potabila; 

o inregistrarea unui numar 
semnificativ de avarii in 
cursul unui an; 

o pierderi foarte mari de apa 
cauzate de neetanseitati 
si coroziuni. 

 Facilitatile actuale de transport nu 
asigura valorile nominale de ale 
parametrilor de debit si presiune;  

 exista posibilitatea alimentarii cu 
apa a UAT Geoagiu din sub-
sistemul de alimentare cu apa 
Orastie, aspect care impune 
suplimentarea capacitatii de 
transport al apei potabile in si din 
sub-sistemul Rapoltu Mare     

5 Rezervoare de 
apă 

STAP Orastie: 2 x 2,500 m3 ; beton 
armat; 

STAP Sibisel: 1 x 200 mc; beton 
armat; 

Rez. Turdas V= 500 mc; beton 
armat; 

 Lipsa control automat al inmagazinarii 
apei potabile 

 Instalatiile hidraulice din camera de 
vane prezinta un grad avansat de 
uzura  

 ca urmare a posibilitatii de alimentare 
cu apa a UAT Geoagiu se impune 
constructia unei Gospodarii de apa 
care sa cuprinda doua rezervoare de 
inamagazinare, o statie de pompare si 
o statie de clorinare. 

 Capacitatea actuala de inmagazinare 
nu permite asigurarea rezervei 
intangibile de incendiu; de asemenea, 
valorile clorului rezidual din reteaua de 
distributie nu respecta limitele impuse 
de legislatia in vigoare; din acest motiv 
se impune realizarea unei gospodarii 
de apa care sa fie prevazuta cu 
facilitati de inmagazinare si de tratare 
adecvata a apei. 

6 Staţii de 
pompare a 
apei potabile 

-Nota: Reteaua de distributie a 
orasului Orastie este alimentata in 
regim gravitational. 

STAP Spini (UAT Turdas) 

UAT Martinesti: 3 SPAP Q= 2,06 – 
9,23 l/s; H= 60 – 70 mCA; 

 Gradul de uzura avansat al 
echipamentelor 

 Obiectele, echipamentele si instalatiile 
statiei de pompare au o durata de 
viata depasita, iar pompele sunt 
ineficiente din punct de vedere al 
consumului de energie electrica; 

 Cladirea statiei de pompare se afla in 
stare de degradare, fiind vizibile zone 
cu infiltratii si zone in care armatura 
este corodata 
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

7 Reţeaua de 
distribuţie a 
apei 

Ltot= 67,22 km; Dn = 100 – 300 mm; 
Orastie; 

L= 1,5 km - zona de locuit a localitatii 
Castau (UAT Beriu)  

UAT Beriu:  L= 8163 m, PEHD 

UAT Turdas:  L= 12.085 m, PEHD, 
Dn 75÷110 mm; 

Reteaua de distributie Orastie-Pricaz: 
L= 1950 m, PEHD, Dn 125 mm; 

UAT. Rapoltu Mare: L= 19.785 m, 
PEHD, Dn 75÷200 mm; 

UAT Martinesti: L= 13.409 m, PEHD, 
Dn 50÷110 mm; 

 

Orastie 

 Reteaua de distributie nu asigura un 
grad de conectare de 100% a  
locuitorilor (ex. in zonele de dezvoltare 
prevazute in PUG Orastie) 

 nu exista posibilitate de sectorizare a 
sistemului de distributie apa potabila 

 pe aprox. 24 km din reteaua de 
distributie se inregistreaza avarii 
frecvente care genereaza pierderi 
importante de apa si care au cauzat 
intreruperi in alimentarea cu apa a 
populatiei din aria de deservire;   

 exista bransamente neconforme  
aferente blocurilor, cu grad mare de 
uzura ale dispozitivelor de masurare 

Beriu 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 
100% a locuitorilor din UAT Beriu 
(Cucuis, Magureni si Poienile Beriului) 

Turdas 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 
100% a locuitorilor din UAT Turdas 

Rapoltu Mare 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 
100% a locuitorilor din UAT Rapoltu 
Mare (ex. satul Rapoltel) 

Martinesti 

 Reteaua de alimentare cu apa nu 
asigura un grad de conectare de 
100% a locuitorilor din UAT Martinesti 

SZAA Orastioara de Sus 

1 Sursa de apă Sursă de suprafaţă – captare din pr. 
Valea Rea, amplasata la cca. 4.320 
m amonte de localitatea Costesti 
(UAT Orastioara de Sus); Qinst max 
= 8,3 l/s; 

 Grad mare de colmatare amonte de 
captare  

 Echipamentele mecanice sunt 
corodate, iar actionarile mecanice ale 
acestora nu functioneaza. 

 Degradarea acoperirilor structurilor din 
beton si expunerea armaturilor. 

 Lipsa unui sistem de monitorizare 
calitate apa aval de deznisipator; 

 In decursul timpului, in exploatare s-au 
constatat probleme in ceea ce priveste 
functionarea captarii in perioade de 
viituri (perioadele primavara-toamna), 
cand turbiditatea pe pr/raul Valea Rea 
creste considerabil. iar lipsa 
automatizarii echipamentelor de 
retinere a plutitorilor produce perturbari 
ale fluxului captare-tratare;  

 In perioadelele de seceta, datorita 
scaderii semnificative a debitului 
salubru (sub valorile debitul necesar a fi 
preluat prin aductiune), captarea fiind 
oprita;  

Lipsa imprejmuire zona de protectie 
sanitara 
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Nr.
crt. 

Componenta Descriere succintă Principalele deficienţe 

2 Magistrala de 
aducţiune a 
apei brute 

PEHD – 4,352 km; Dn = 110 mm; 

 

nu prezinta defectiuni 

3 Staţia de 
tratare a apei 

potabile 

- STAP Costesti: filtrare,  facilităţi de 
dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu; Q 

max = 8,3 l/s; 

- St. Clorinare Orastioara de Sus – 
dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 

 lipsa unei trepte de decantare care sa 
poata prelua apele cu turbiditate > 25 
NTU 

lipsa dotarilor de conducere automatizata 
a procesului de tratare si de 
transmitere a informatiilor la un 
Dispecerat SCADA Central 

4 Magistrala de 
aducţiune a 
apei tratate 

GA Costesti – GA Orastioara de Sus, 
L= 3.000; Dn = 110 mm; 

 

 nu prezinta defectiuni 

localitatea Ocolisul Mic nu este conectata 
la alimentarea cu apa fiind necesara 
realizarea unei conducte de transport  

5 Rezervoare de 
apă 

1 x 150 m3 ; beton armat; 

 

 Lipsa control automat al inmagazinarii 
apei potabile 

Instalatiile hidraulice din camera de vane 
prezinta un grad avansat de uzura  

6 Staţii de 
pompare a 
apei potabile 

 pentru alimentare cu apa a satului 
Ocolisul Mic este necesara 
amplasarea unei  statii de pompare pe 
conducta de transport 

7 Reţeaua de 
distribuţie a 
apei 

Ltot= 21,650 km; Dn = 63 – 140 mm; 
PEHD 

 

 Gradul de acoperire al serviciilor de 
alimentare cu apa este insuficient, 
existand localitati care nu sunt 
conectate la servicille de alimentare cu 
apa (de ex. Ocolisul Mic); 

 Lipsa camine de vane si de masurare a 
parametrilor pe traseu 

SISTEMUL LOCAL DE DE ALIMENTARE CU APA POTABILE BOIU (RAPOLTU MARE) 

1 Sursa de apă Sursă subterana – captare izvorul 
Boiu, Qinst max = 1,9 l/s; 

 sursa de apa bruta este expusa continuu 
la schimabrile climatice existand riscul 
de a nu mai asigura necesarul de apa 

nu exista facilitati de monitorizare a 
parametrilor calitativi si cantitativi ai 
apei brute; 

2 Magistrala de 
aducţiune a 
apei brute 

PEHD – 2,5 km; Dn = 160 mm; nu prezinta deficiente 

3 Staţia de 
tratare a apei 
potabile 

- St. Clorinare Boiu – dezinfectie cu 
clor gazos 

 Degradarea acoperirilor structurilor din 
beton armat 

Lipsa sistem de automatizare a instalatiei 
de dezinfectie si lipsa unui sistem 
automat de monitorizare a calitatii 
apei. 

4 Rezervoare de 
apă 

1 x 300 m3 ; beton armat; 

 

 Lipsa control automat al inmagazinarii 
apei potabile 

Instalatiile hidraulice din camera de vane 
prezinta un grad avansat de uzura  

5 Reţeaua de 
distribuţie a 
apei 

Ltot= 3,05 km; Dn = 250 mm; PEHD 

 

 Neasigurarea cerintelor din Directiva 
98/83 CE privind asigurarea accesului la 
apa pentru 100 % din populatia comunei 

Lipsa camine de vane si de masurare a 
parametrilor pe traseu 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastucturii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”                                          Capitolul 6. Stategia la nivel de judet. 

Tabelul urmator cuprinde informatiile referitoare la populatia totala, populatia conectata si gradul de conectare 
la sistemele de alimentare cu apa din aria de operarea a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, la nivelul anului 
2020: 

  

 Tabel 6-4. Populatia conectata si gradul de conectare la sistemele de alimentare cu apa - SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA. 

Componenta UM Valoare 

Populatie (inregistrata)  loc. 25.648 

Populatie conectata la sisteme de alimentare cu apa  loc. 22,503 

Grad de conectare la sisteme de apa  % 87.74% 

Pentru solutionarea acestor deficiente in Master Plan sunt prevazute masuri privind asigurarea cerintei de apa 
din surse conforme. De asemenea, au fost prevazute masuri investitionale care cuprind facilitati de tratare, 
inmagazinare, pompare si distributie care sa asigure conformarea cu cerintele legislatiei in vigoare si cresterea 
gradului de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apa.  

In tabelul urmator sunt prezentate succint masurile investitionale din domeniul infrastructurii de apa prevazute 
in cadrul Master Plan-ului actualizat pentru localitatile cuprinse in aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA: 

Perioada Sursa Tratare Retea 

2021 - 2027 

- Reabilitarea captarilor din 
aria de operare  

-Reabilitarea 
/inlocuirea/extinderea 
conductelor de aductiune 
apa bruta  

- Inlocuirea echipamentelor 
hidromecanice si electrice 
de la fronturile de captare 

 -Cresterea gradului de 
siguranta a sistemelor in 
ceea ce priveste 
asigurarea cerintei si 
necesarului de apa. 

- reabilitarea statiilor de tratare 
existente si construirea de 
facilitati noi de tratare care sa 
asigure conditiile de calitate a 
apei in conformitate cu 
cerintele Directivei 98/83/CE/ 
Directiva nr. 2184/2020 privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman si ale Legii 
458/2002, modificata si 
completata de Legea 
311/2004, cu influenta directa 
asupra sanatatii populatiei;  

- Reabilitarea facilitatilor 
existente care nu au fost 
incluse in programul anterior;  

- dotarea statiilor de tratare cu 
treptele necesare in cazul unor 
poluari accidentale; 

- Masuri privind eficientizarea 
energetica si adaptarea la 
schimbarile climatice. 

- Continuarea extinderii 
retelei pentru a ajunge la o 
rata de acoperire de 100%;  

- Continuarea inlocuirii 
tronsoanelor din retea pe care 
se inregistreaza avarii si 
genereaza pierderi 
semnificative de apa;  

- Continuarea dezvoltarii 
sistemului de modelare 
hidraulica, SCADA si GIS 
pentru optimizarea 
indicatorilor de performanta a 
retelei; 

- Mentinerea unei campanii 
proactive de control a 
pierderilor de apa - creerea 
de zone contorizate (DMA – 
district meter area); 

Stabilirea masurilor investitionale din cadrul Master Plan-ului a avut in vedere urmatoarele elemente: 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de protectie a surselor de apa din 
sistemele de alimentare cu apa; 

 Alegerea surselor de apa in functie de parametri de calitate a acestora pentru a aplica un proces de 
tratare corespunzator si eficient, in vederea respectarii parametrilor de calitate impusi de legislatia in 
vigoare; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de extindere si reabilitare a retelelor 
existente de alimentare cu apa din zona urbana; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile in locatiile in care calitatea 
apei furnizate nu atinge parametrii prevazuti de legislatia in vigoare; 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de gospodarire a namolului la 
tratarea apei potabile. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de siguranta a apei  pentru fiecare 
sistem de alimentare cu apa; 

 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor de alimentare cu apa 
existente, pentru realizarea obiectivelor privind gradul de racordare, indeosebi in mediul rural; 

 Detectarea pierderilor de apa va fi o practica de rutina pentru conservarea apei care va fi utilizata de 
consumatori. 
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 Extinderea ariei de operare in zonele rurale pentru asigurarea  calitatii  serviciilor furnizate 
consumatorilor; 

 realizarea de investitii in instalatii si echipamente care sa conduca la economie de energie. Toate 
echipamentele propuse sunt echipamente cu consum mic de energie in scopul obtinerii unei 
economii de energie, au ca rezultat reducerea consumului final de energie, si implicit la scaderea 
emisiilor GES; 

 Colectarea de date privind toate activele si retelele pentru alimentarea centralizata cu apa din 
regiune. Acest lucru este necesar pentru a permite realizarea urmatoarelor actiuni: 

- realizarea strategiei privind reducerea pierderilor; 

- modelarea hidraulica a retelelor; 

- inregistrarea interventiilor si reclamatiilor; 

- asigurarea contorizarii la nivel general si local; 

- dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor colectate si procesate; 

- dezvoltarea GIS/SCADA si a sistemelor de management al activelor pentru a veni in sprijinul 
procesului de luare a deciziilor. 

Componentele sistemelor de alimentare cu apa s-au stabilit pe baza unor scheme tehnologice 
corespunzatoare: 

 surse de apa noi sau reabilitarea surselor subterane existente; 

 statii de tratare noi sau reabilitarea statiilor de tratare existente; 

 statii de pompare noi sau reechiparea statiilor de pompare existente;  

 conducte de aductiune si transport noi sau reabilitarea celor existente; 

 rezervoare noi sau reabilitarea rezervoarelor existente; 

 retele de distributie noi sau reabilitarea retelelor existente; 

 sistem SCADA – dispecer si sistem GIS pentru monitorizarea si controlul online al sistemului. 

6.5 STRATEGIA JUDETEANA PRIVIND COLECTAREA SI EPURAREA APEI UZATE 

La nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, pentru sectorul de apa uzata, a fost identificat 
1 cluster (clusterul Orastie) care are in componenta urmatoarele aglomerari: 

Cluster 
Denumire 

aglomerare 
Componenta 
aglomerare 

UAT 

Orastie  

Orastie Orastie Orastie 

Beriu Beriu Beriu 

Martinesti Martinesti Martinesti 

Rapoltu  Mare 

Rapoltu Mare  

Rapoltu Mare Bobalna 

Folt 

Orastioara de Sus Orastioara de Sus Orastioara de Sus 

Turdas Turdas Turdas 

6.5.1 Colectarea si epurarea apei uzate 

Situatia existenta a ratei de conectare din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA este prezentata 
in tabelul urmator: 

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA – infrastructura de apa uzata Nr. loc. 
Grad de 

conectare 
(%) 

Populatia totala inregistrata la nivelul ariei de operare 32,625  

Populatia totala conectata la sistemele de canalizare 23,117 70.86 

Tabelul urmator cuprinde informatiile referitoare la infrastructurii de colectare si epurare a apelor uzate din  

judetul Hunedoara - aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, la nivelul anului 2020: 
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Tabel 6-5. Situatia existenta a infrastructurii de apa uzata din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM 
SA. 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Orastie 

Retea de 
canalizare 

86,85 km de retea de canalizare apa 
uzata din care: 

47,45  retea de canalizare in sistem 
unitar 

39,4 km – retea de canalziare apa 
pluviala 

 

Reteaua de canalizare prezinta un grad 
avansat de colmatare şi o deteriorare a 
tuburilor ca urmare a fenomenelor de 
coroziune biochimică, în special. Acest 
lucru conduce la generarea mirosurilor 
neplacute datorita initierii proceselor 
biologice anaerobe in apa uzata care 
stagneaza in blocajele retelei de 
canalizare, ce influenteaza negativ si 
procesul din statia de epurare. Procesele 
biologice anaerobe din reteaua de 
canalizare duc la degajarea hidrogen 
sulfurat (H2S) ce afecteaza grav 
elementele structurale de beton din 
camine si conducte, precum si la 
degajarea metanului (CH4), existand 
riscul producerii de explozii datorita 
acumularii excesive. 

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

- colectorul principal de canalizare are o 
vechime mare, prezinta numeroase avarii  

Statii de pompare 9 statii de pompare ape de canalizare  Echipamentele a 4 SPAU (Luncii, 
Targului, Garii si 9 Mai) nu mai corespund 
din punct de vedere al viabilitatii 
echipamentelor si instalatiilor (grad de 
uzura avansat, eficienta scazuta si 
consum de energie ridicat), fiind necesara 
inlocuirea echipamentelor mecanice, 
instalatiilor hidraulice si electrice. De 
asemenea, pentru unele statii de 
pompare sunt necesare masuri de 
reabilitare structurala. 

Capacitatea actuala a  statiilor de 
pompare nu permite preluarea debitelor 
suplimentare de apa uzata rezultate ca 
urmare a masurilor de extindere a 
retelelor de canalizare la nivelul intregii 
aglomerari 

Tratare apa uzata - SEAU mecano-biologoca, tehnologie cu 
namol activ, cu nitrificarea – denitrificarea 
compusilor de azot si precipitarea 
chimica a fosforului 

- Deshidratare namol pe paturi de uscare 

- treapta de preepurare functioneaza 
necorespunzator, nefiind asigurat 
controlul automat al procesului 

- treapta de decantare primara nu 
functioneaza si nici circuitul de namol 
aferent 

- treapta biologica functioneaza cu 
deficiente (a se vedea depasirile la Ntot si 
Ptot) 

- dotarile de laborator in vederea 
automonitorizarii respectiv monitorizarii 
agentilor industriali, sunt precare 

- SEAU Orastie nu dispune de un bazin de 
retentie ape mari pentru atenuarea 
varfurilor de debit din retele de canalizare  
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Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Orastie 

- SEAU Orastie nu dispune de un punct de 
descarcare vidanje si nici de bazin de 
omogenizare namol  

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

- nu exista posibilitatea controlului 
automat al procesului tehnologic din 
SEAU Orastie 

Situatia actuala a infrastructurii pentru apa uzata din comuna Beriu 

Retea de 
canalizare 

30,922 km de retea de canalizare apa 
uzata  

765 camine de canalizare 

 gradul de conectare la serviciile de 
canalizare nu este asigurat in toata 
aglomerarea 

Statii de pompare 
apa uzata 

12 statii de pompare apa uzata (conducte 
de refulare L= 1,73 km) 

 

- unele grupuri de pompare din cadrul 
statiilor de pompare aferente nu mai 
corespund din punct de vedere al 
viabilitatii echipamentelor si instalatiilor 
(grad de uzura avansat, eficienta 
scazuta si consum de energie ridicat), 
fiind necesara inlocuirea 
echipamentelor mecanice, instalatiilor 
hidraulice si electrice. De asemenea, 
pentru unele statii de pompare sunt 
necesare masuri de reabilitare 
structurala. 

nu este asigurata functionarea automata 
cu transmiterea datelor la un sistem  
SCADA local 

Tratare 

 apa uzata 

- SEAU mecano-biologoca, tehnologie cu 
namol activ, cu nitrificarea – denitrificarea 
compusilor de azot si precipitarea 
chimica a fosforului 

- Deshidratare namol pe paturi de uscare 

- Modul de operare a statiei nu este 
adaptat la conditiile temporare de 
incarcare hidraulica si poluanti, fiind 
necesara o verificare a procedurilor de 
laborator, rezultatele analizelor 
determinand modul de ajustare a 
functionarii proceselor; 

Lipsa facilitatilor de prevenire a socurilor 
de incarcare provenite de descarcarea 
necontrolata a vidanjelor poate avea un 
impact direct asupra performantelor 
statiei privind calitatea efluentului. 

- Acumularea continua de namol pe 
platformele amenajate in statie datorita 
lipsei strategiei de management a 
namolului si a planului de actiune aferent; 

-Staţia de epurare nu asigură calitatea 
apei uzate epurate, conform legislaţiei în 
vigoare, la descărcarea în emisar 

 

Situatia infrastructurii de apa uzata Rapoltu Mare 

Retea de 
canalizare 

-20,831 km de retea de canalizare apa 
uzata  

-1,654 km de retea pluviala 

266 camine de canalizare 

nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SPAU -1 buc. echipamentele de pompare sunt 
subdimensionate 
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Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Orastie 

SEAU - bazin omogenizare 

- treapta mecanica 

- treapta biologica 

Statia de epurare este nefunctionala 

Situatia infrastructurii de apa uzata Bobalna 

Retea de 
canalizare 

4,433 km de retea de canalizare 177 
camine de canalizare 

nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SPAU 1 buc. echipamentele de pompare sunt 
subdimensionate 

SEAU -bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

statia de epurare este nefunctionala 

Situatia infrastructurii de apa uzata Folt 

Retea de 
canalizare 

1,250 km de retea de canalizare in Folt 

1,980 km de retea de canalizare in Boiu 

0,704 km de retea de canalizare pluviala 
in Boiu 

141 camine de canalizare in Boiu 

44 camine de canalizare in Folt 

nu este asigurat gradul de conectare la 
serviciile de canalizare  

SPAU 1 buc. echipamentele de pomapre sunt 
subdimensionate 

SEAU -bazin omogenizare 

-Treapta mecanica 

-treapta biologica 

statia de epurare este nefunctionala 

6.5.2 Strategia pentru sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara - aria de operare a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA 

Investitiile propuse pentru sectorul de apa uzata au drept scop imbunatatirea situatiei prezente pentru 
sistemele de canalizare. Componentele sistemelor de canalizare s-au stabilit astfel incat sa se imbunatateasca 
calitatea efluentilor evacuati de la SEAU in emisari prin realizarea urmatoarelor tipuri de investitii: 

 retea de canalizare noua sau reabilitarea retelelor existente; 

 statii de pompare a apei uzate noi sau reabilitarea celor existente (inclusiv conductele de refulare 
aferente SPAU-rilor); 

 construirea unor statii de epurare noi sau reabilitarea statiilor de epurare existente. 

Masurile investitionale propuse nu au ca efect modificari ale caracteristicilor fizice ale corpurilor de apa de 
suprafata sau modificari ale nivelului corpurilor de apa subterane care sa conduca la deteriorarea starii acestor 
corpuri de apa. Prin reducerea poluarii difuze si punctiforme datorate evacuarii apelor uzate neepurate si a 
celor insuficient epurate, obiectivele de investitii propuse contribuie direct la imbunatatirea starii chimice si 
starii ecologice/ potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata si a starii chimice a corpurilor de apa 
subterane freatice. 

In acest sens, la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA au fost propuse investitii privind 
clusterizarea ariei de operare in ceea ce priveste asigurarea servciilor de colectare apa uzata, asa cum este 
prezentat in tabelul urmator: 
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Tabel 6-6. Masuri investitionale prioritare - SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 

Perioada Canalizare Epurare Namol 

2021 - 2027 

 - Extinderea retelei in 
aglomerarile >2000 l.e. ce 
nu sunt acoperite in 
programul anterior de 
investitii prioritare pentru 
a realiza 100% grad de 
acoperire;  

 - Continuarea procesului 
de aplicare a schemelor 
regionale de apa uzata 
(clustere de apa uzata);  

- Continua inlocuire a 
tronsoanelor cu probleme 
ale retelei existente;  

- adaptarea schemelor 
retelei de canalizare la 
schimbarea conceptiei de 
sistematizare a 
localitatilor urbane prin 
extinderea spatiului 
construit si introducerea 
cerintelor europene de 
gospodarire a apei la 
locul de producere 
(bazine de retentie, 
deversoare de evacuare, 
etc), precum si adoptarea 
unor noi tipuri de locuinte 
(trecerea de la casele tip 
blocuri sistematizate pe 
verticala la casele 
individuale sistematizate 
pe orizontala), unitati 
economice, dotari 
publice, etc  

 - Reabilitarea facilitatilor 
existente de epurare pentru o 
populatie echivalenta sub 
10.000 l.e.;  

 - Realizarea unor facilitati de 
epurare noi pentru aglomerarile 
cuprinse in schemele de 
dezvoltare regionala privind 
epurarea apelor uzate;  

 - Realizarea unor facilitati de 
epurare noi in functie de 
realizarea noilor sisteme de 
colectare a apelor uzate; 

- Masuri privind eficientizarea 
energetica si adaptarea la 
schimbarile climatice. 

 - Realizarea facilitatilor de 
tratare a namolului la toate 
statiile de epurare noi;  

 - Realizarea unui program de 
monitorizare a namolului;  

 - Adoptarea unor metode 
alternative de 
evacuare/valorificare a 
namolului, ca de ex. uscare 
sau coincinerare. 

La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse in cadrul Master Planului s-au avut in vedere protectia 
sanatatii umane si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii durabile a 
resurselor de apa, luand in considerare principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa si principiul 
poluatorul plateste. 

6.6 STRATEGIA IN DOMENIUL NAMOLULUI SI INVESTITII LEGATE DE ACEASTA 

6.6.1 Introducere 

Extinderea continua a sistemelor de canalizare a apelor uzate din judetul Hunedoara, obligatorie pentru 
aglomerari cu peste 2.000 de locuitori echivalenti, va conduce la cresterea cantitatilor de namol rezultat din 
procesele de epurare.  

“Strategia privind managementul namolului” a fost elaborata in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020. 

Obiectivul general al Strategiei de Management a Namolului este acela de a emite un concept cu privire la 
gestionarea namolurilor, luandu-se in considerare preintampinarea si contracararea efectelor negative ale 
namolului rezidual asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Aceasta va servi ca o solutie pe 
termen lung pentru gestionarea namolului, stabilind un cadru de actiune care sa aiba la baza principiile 
sigurantei si durabilitatii.  

De asemenea, in conformitate cu Strategia Nationala de Gestionare a Namolurilor, obiectivul gestionarii 
namolurilor il reprezinta imbunatatirea pe termen lung a calitatii factorilor de mediu prin minimizarea efectelor 
negative ale unui management inadecvat al namolului.  

Scopul elaborarii Stategiei de Management a Namolului este identificarea celei mai bune optiuni din punctul 
de vedere al mediului (Best Practicable Environmental Option - BPEO) pentru tratarea si utilizarea/evacuarea 
namolului de epurare.  
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BPEO reprezinta un concept care indica faptul ca alegerea unei politici, decizii sau actiuni, fezabila din punct 
de vedere economic s-a bazat pe o investigatie holistica a impactului asupra mediului – pe termen scurt si 
lung – pe toate alternativele potential relevante si ca beneficiile/costurile de mediu a acestei politici, decizii sau 
actiuni sunt mai mari/mai mici decat cele din toate celelalte optiuni analizate. 

Strategia privind gestionarea namolului generat in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, are ca 
obiective specifice: 

 Stabilirea si evaluarea permanenta a bilantului cantitativ si calitativ al namolurilor; 

 Stabilirea si evaluarea permanenta a directiilor si domeniilor de eliminare, in primul rand cele de 
valorificare in agricultura, dar si altele cum ar fi producerea de energie; 

 Valorificarea namolurilor prin aplicarea unor strategii regionale – crearea de clustere, valorificarea 
impreuna cu alte deseuri etc.; 

 Identificarea agentilor economici care sa preia namolul de la statiile de epurare si, respectand 
legislatia, sa asigure eliminarea prin valorificarea acestuia in agricultura, in producerea de energie 
sau alte directii care sa asigure conditii economice si ecologice favorabile, inclusiv pentru reabilitarea 
terenurilor degradate si inchiderea depozitelor existente. 

6.6.2 Optiuni de valorificare/eliminare a namolurilor 

In scopul realizarii unei strategii durabile, benefice si eficiente din punct de vedere al costurilor, au fost 
analizate urmatoarele optiuni de eliminare finala/valorificare a namolului: 

 utilizare agricola in forma deshidratata; 

 utilizarea in scopuri de recultivare, sub forma deshidratata; 

 utilizare in agricultura sub forma de compost; 

 utilizare in recultivari sub forma de compost;  

 co-incinerare (in incineratoare dedicate sau in centrale termice cu huila sau cuptoare de ciment); 

 piroliza – gazeificare cu producere de energie termica si electrica 

 post-tratare cu var si depozitare la depozitele ecologice. 

6.7 PORPUNERI STRATEGICE COMPLEMENTARE 

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA  face eforturi sustinute pentru indeplinirea cerintelor de baza privind serviciile 
de alimentare cu apa si canalizare si conformarea cu unele practici (imbunatatirea permanenta a serviciilor, in 
concordanta cu propriile politici). Fata de propunerile si obiectivele de baza, prezentate in sub-capitolele de 
mai sus, exista o serie de componente care pot implementate cu succes pentru a imbunatati conditiile de viata 
ale comunitatilor locale la nivelul ariei de operare.  

6.7.1 Componenta digitala 

Unul din componentele de baza in viitorul apropiat il reprezinta digitalizarea. Aceasta va genera economii 
importante prin costuri fizice scazute si tranzactii realizate majoritar online. Serviciile sunt orientate in mare 
parte catre nevoile clientului si genereaza o serie de avantaje, precum: 

 Faciliteaza interactiunea dintre angajatii companiei si cetateni; 

 Comunicarea dintre cele doua parti se realizeaza printr-o singura platforma online; 

 Simplifica munca personalului angajat la companiei de apa de zi cu zi; 

 Toate inregistrarile si sesizarile se pot realiza intr-un singur loc; 

 Creste gradul de confort al clientilor; 

 Se reduc/optimizeaza costurile operationale din cadrul companiei; 

 Este accesibil oriunde exista conexiune la internet; 

 Se pot realiza sedinte interne si audieri online in siguranta pentru angajati si clienti; 

 O parte din angajati isi pot desfasura munca remote/online. 

Astfel, clientii pot depune documente/cereri online pentru care primesc raspunsuri/solutionari automat. Acest 
lucru se poate realiza 24/7 de pe orice device conectat la internet (chiar si telefonul mobil), avand acces la 
informatii in timp real. 

De cealalta parte, angajatii companiei pot economisi timp (gasind informatiile la o simpla apasare de buton, 
putand programa sedinte si audiente online), au control total asupra documentelor intrate/ iesite din institutie, 
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pot primi alerte in timp real (sesizari ale clientilor, dar si probleme ale echipamentelor si utilajelor aflate in 
exploatare, avarii etc.), pot avea acces oricand la fluxul si istoricul unui activ din cadrul companiei. 

6.7.2 Economia circulara 

Pentru determinarea unei gestionari cat mai eficiente si rationale a principalei resurse ”APA” trebuie avuta in 
vedere aplicarea principiilor de economie circulara realizata cu ajutorul unui management durabil al apei. 

Managementul integrat al resurselor de apa este o abordare complexa, atat la nivel fizic si tehnic, cat si de 
planificare, prin care se urmareste dezvoltarea si coordonarea apei, cu scopul asigurarii unei dezvoltari 
durabile. Principiile cuprinse in abordarea integrata a managementului apei sunt: 

Durabilitatea aspectelor fizice - presupune mentinerea circuitului natural al apei; 

Durabilitatea economica - are in vedere sustinerea tuturor masurilor care pot oferi un standard ridicat de viata 
pentru toti cetatenii, din punctul de vedere al alimentarii cu apa; 

Durabilitatea mediului - interzice o poluare mai mare decat capacitatea de autoepurare a mediului, astfel incat 
sa nu existe efecte pe termen lung sau ireversibile asupra ecosistemelor; 

Durabilitatea institutionala - se refera la mentinerea capacitatii de a opera, gestiona si planifica intregul sistem 
al resurselor de apa. 

Provocarile legate de gospodarirea apei s-au inmultit si s-au raspandit in lume, in efortul statelor pentru 
dezvoltare economica si sociala. Insuficienta apei, deteriorarea calitatii si impactul inundatiilor sunt unele dintre 
problemele care cer o atentie si masuri speciale si sporite. 

Exista o serie de principii IWA (International Water Associason) pentru orase cu un management responsabil 
al apei (care stau la baza planificarii si proiectarii „oraselor inteligente”): 

1. Servicii de apa durabila pentru toti (asigurarea sanatatii publice, protejand in acelasi timp calitatea si 
cantitatea resurselor de apa pentru generatiile viitoare, prin producerea si utilizarea de apa, energie si 
materiale in mod eficient): 

- Refacerea corpurilor de apa si a ecosistemelor acvatice prin extragerea din acestea sau 
descarcarea in acestea, doar a ceea ce poate fi dat sau absorbit de mediul natural; 

- Reducerea cantitatii de apa si energie utilizate e in conformitate cu capacitatile de stocare; 

- Reutilizare (surselor de apa, cu o tratare adecvata fiecarei utilizari), Recuperare (energiei din 
procesul de epurare al apelor uzate, materializata in caldura, energie organica sau energie 
hidraulica), Reciclare (valorificarea materialelor recuperate, cum ar fi nutrientii sau materia 
organica) 

- Utilizarea unei abordari sistemice integrate cu alte servicii  

- Cresterea flexibilitatii si existenta mai multor optiune cu privire la resurse , tratare, stocare si 
transfer care sa fie disponibile in intregul sistem de apa urbana, asigura calitatea serviciilor si 
capacitatea de adaptare a sistemului in fata schimbarilor treptate sau catastrophe 

Toate acestea contribuie la reducerea amprentei de carbon. 

2. Planificare urbana care sa tina cont de problematica apei Servicii de apa durabila pentru toti  

- Planificarea urbana sa includa servicii de apa durabila (pentru reducerea consumului de apa, 
energie si amprenta de carbon a locuintelor si contributia la micsorarea facturilor lunare de 
utilitati) 

- Proiectarea de spatii urbane intr-o maniera in care riscurile de inundatie sa fie minime  

- Cresterea calitatii vietii prin vizibilitatii apei  

- Modificarea si adaptarea materialelor folosite in mediul urban pentru a diminua impactul 
acestora asupra mediului (materialele ar trebui selectate cu atentie pentru a preveni eliberarea 
de poluanti, atunci cand sunt expuse la soare si ploaie) 

3. Orase conectate la propriile bazine hidrografice 

- Asigurarea resursei de apa si adoptarea de strategii de diminuare a secetei (se refera in 
special la sectorul agricol) 

- Protejarea calitatii surselor de apa pentru a asigura apa potabila de inalta calitate obtinuta 
printr-un proces minim de tratare si cu costuri de energie reduse 

- Pregatirea pentru fenomene extreme (ex. furtuni si ploi abundente) pentru diminuarea 
riscurilor de viituri 

4. Comunitati cu un management responsabil al apei 

- Cetateni responsabili (adopta conceptul de apa durabila) pot coordona planificarea urbana, 
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intelegand riscurile (inundatii, deficit) si oportunitatile (recuperarea resurselor, cresterea 
nivelului de trai) 

- Profesionisti constienti de beneficiile suplimentare pe care le produce apa, care pot planifica 
si implementa cele mai bine solutii pentru locuitori si intreprinderi 

- Echipe pluridisciplinare de planificare care integreaza apa durabila in planificarea urbana 

- Factori de decizie care sustin principiile pentru un management responsabil al apei urbane 
prin stimularea si recompensarea solutiilor inovatoare 

- Lideri care inspira si genereaza incredere. Acestia concep strategia si structura de guvernare 
pentru a coordona actiunile in 4 trepte (zona de captare, zona metropolitana, cartierul si 
cladirea) intr-o maniera interdisciplinara 

*Sursa: brosura IWA 

6.7.3 Sustenabilitate si politici verzi 

Sustenabilitatea presupune procesul de mentinere a schimbarilor intr-un mediu echilibrat de homeostaza, in 
care exploatarea resurselor, directia investitiilor, orientarea dezvoltarii tehnologice si schimbarea institutionala 
sunt toate in armonie si sporesc atat potentialul actual, cat si cel viitor. Aceasta este definita prin domenii 
interconectate: mediu, economic si social.  

Politica de mediu este o parte esentiala deoarece ia in considerare beneficiile investitiei, asteptarile clientilor, 
performanta operationala si nevoia de a imbunatati calitatea mediului. Avand in vedere domeniile in care se 
inregistreaza probleme majore si care trebuie tratate in Politica de Mediu, este necesara o prioritizare a 
acestora pentru o focalizare ferma.  

Domeniile care constituie necesitati prioritare pentru Politica de Mediu sunt:  

 Reducerea pierderilor de apa din cadrul proceselor tehnologice si a retelelor de apa.  

 Imbunatatirea calitatii apelor uzate deversate in ape curgatoare pentru atingerea standardelor din 
Romania; acest lucru va implica imbunatatirea calitatii descarcarilor in reteaua de colectare a apelor 
uzate (sisteme mixte sau unitare).  

 Reducerea consumului de energie. 

 Eliminarea practicilor de lucru si a folosirii materialelor care sunt considerate daunatoare pentru 
sanatate.  

 Este necesar sa se stabileasca date in scopuri comparative in domenii precum standardele de 
calitate pentru apa si apa uzata, utilizarea energiei, o lista a proceselor de munca si a materialelor 
care necesita revizuire.  

In definirea necesitatilor pentru implementarea Politicii de mediu este necesar sa fie specificate cerintele de 
resurse in domeniile personalului, echipamentelor, materialelor si logisticii. Va trebui sa fie estimat un cost 
aferent acestora care sa fie comparat cu posibilitatile de economisire identificate si cu beneficiile aduse 
mediului. 

Trebuie intocmit un plan de actiune pentru identificarea responsabilitatilor, a orizonturilor de timp, a costurilor 
si a beneficiilor viitoare. 

Solutii pentru reducerea aportului de apa pluviala in retelele de canalizare (pentru sistemele unitare si 
mixte) 

 Sisteme sustenabile de drenaj a apelor pluviale 

Sistemele de canalizare traditionale capteaza apa pluviala si apoi o distribuie in cursurile de apa din apropiere 
sau la statiile de epurare. Unele dintre aceste sisteme au devenit ineficiente, acestea fiind totodata foarte 
scumpe.  

In loc sa se focalizeze pe tratarea apei la statia de epurare, sistemele de canalizare pluviale sustenabile 
optimizeaza aceasta abordare traditionala prin dezvoltarea unor noi tehnologii. Gestiunea scurgerii apei 
pluviale in zonele urbane este realizata  prin sisteme de canalizare sustenabile care colecteaza, stocheaza, 
trateaza si redistribuie si/ sau recicleaza apa pluviala. Exemple de astfel de tehnici sunt bazine de infiltrare 
inierbate, benzi de reinfiltrare, zonele umede si iazurile. 

In tarile Europene dezvoltate, un element central al gestionarii durabile a apelor pluviale este utilizarea apei 
pluviale ca si resursa. Astfel, sistemele de captare si gestiune al apei pluviale sunt utilizate in scopuri recreative 
si in dezvoltarea ecosistemelor si a peisajelor sau design-ului urban. 
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Fluxul apei pluviale in mediul urban 

Datorita extinderii suprafetei impermeabilizate (cladiri, drumuri, platforme industriale/comerciale, suprafete 
asfaltate si/sau betonate si altele) fluxul apei pluviale in mediul urban este drastic modificat, asa cum se poate 
observa in figura urmatoare: 

 
Figura 6-3. Modificarea fluxului apei ca rezultat al urbanizarii (Schueler 1992). 

Elemente de infrastructura verde pentru drenarea naturala a apelor pluviale 

In intreaga lume, urbanistii si profesionistii din domeniul planificarii urbane au inceput sa raspunda aspectelor 
de gestiune optima a apei pluviale precum si problemei lipsei parcurilor, gasind solutii inovatoare pentru a 
adauga mai multe spatii verzi oraselor. Acestea solutii sunt conform EPA (2017): 

 Gradini verzi (de ploaie) - Gradinile de ploaie sunt zone verzi (cu plante) care pot fi instalate in 
aproape orice spatiu nepavat. De asemenea, cunoscute sub numele de celule de bioretentie sau 
bioinfiltratie, acestea sunt bazine superficiale, vegetale, care colecteaza si absorb scurgerile de pe 
acoperisuri, trotuare si strazi; 

 Celule de plante - sunt spatii urbane verzi cu pereti verticali si baze inchise sau deschise permitand 
circulatia apei. Acestea colecteaza si absorb scurgerile de pe trotuare, parcari si strazi si sunt ideale 
pentru locatiile cu spatiu limitat din zonele urbane dense; 

 Pavaje permeabile – permit infiltrarea, tratarea si/sau depozitarea apei pluviale. Acestea pot fi 
realizate din beton permeabil, asfalt poros, sau pavele permeabile. Aceasta practica ar putea fi 
deosebit de eficienta din punct de vedere al costurilor atunci cand valoarea (costul) terenurilor este 
ridicata; 

 Strazile si aleile verzi  - sunt create prin integrarea elementelor de infrastructura ecologica in designul 
lor pentru stocarea, infiltrarea si evacuarea apelor pluviale. Pavajul permeabil, celulele de plante si 
copacii se numara printre elementele ce pot fi integrate usor in designul strazii sau al aleii; 

 Parcari ecologice (verzi) - numeroase elemente de infrastructura verde pot fi integrate fara probleme 
in parcari. Pavelele permeabile pot fi instalate pe sectiuni alaturi de gradinile sau celulele de ploaie 
ce pot fi incluse in mijlocul sau de-a lungul perimetrului de parcare; 

 Acoperisuri verzi - sunt acoperisuri compuse din vegetatie in crestere, care permit infiltrarea 
precipitatiilor si evapotranspiratia apei stocate. Acestea sunt deosebit de eficiente din punct de 
vedere al costurilor in zonele urbane dense unde valorile terenurilor sunt ridicate  precum si in cazul 
cladirilor industriale sau de birouri mari, unde costurile de gestiune al apelor pluviale sunt mari; 

 Parcuri naturale - calitatea apei si impactul inundatiilor asupra zonelor urbane pot fi abordate si prin 
protejarea spatiilor deschise si a zonelor naturale sensibile din interiorul si din apropierea unui oras, 
oferind in acelasi timp oportunitati de recreere pentru locuitorii orasului. Zonele naturale ce ar trebui 
luate in considerare includ zonele riverane, zonele umede si dealurile. 

In orasele moderne, satele sau zonele rezidentiale, trotuarele, locurile de parcare, terasele sau caile de acces 
trebuie sa fie dotate cu suprafete rezistente la trafic. Pentru a contracara suprafata impermeabila, mentinand 
astfel spatiile verzi, astfel de zone de trafic pot fi prevazute cu placi (grile) cu iarba. Aceste placi (grile) cu iarba 
sunt, in general, realizate din beton sau plastic, cu spatii largi, ce pot fi umplute cu pamant si iarba. Astfel, apa 
de ploaie se infiltreaza incet in pamant. 
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Constructia deschisa a grilelor inierbate permite ca radacinile gazonului sa se potriveasca perfect cu solul. 
Acestea creeaza o suprafata verde, durabila, stabila si sigura. Grilele inierbate trebuie sa fie rezistente la 
radiatii UV si foarte durabile pentru incarcaturile statice, deoarece acestea pot fi folosite totodata ca si drumuri 
cu trafic lejer precum acces auto in caz de urgenta (echipaje de salvare, pompieri sau de livrare de marfuri) 
sau acces auto local lejer. 

 

Figura 6-4. Exemplu de grile inierbate. 

Sistemele de pavaj permeabil sunt potrivite pentru o varietate larga de zone rezidentiale, comerciale precum 
si zone industriale. In cazul problemelor legate de posibila migrare a poluantilor in apele subterane, se pot 
construi sisteme de pavaj cu o membrana impermeabila, iar apa pluviala va fi ulterior descarcata intr-un sistem 
de drenaj. Aceste sisteme de pavaj pot avea urmatoarea aplicabilitate: 

 trafic lejer: drumuri rezidentiale, servicii si cai de acces, sosele si accesul la utilitati; 

 stabilizarea pantei si controlul eroziunii; 

 parcari; 

 acces pietonal; 

 trasee de biciclete; 

 irigarea terenurilor. 

Rolul general al sistemelor de pavaj permeabil este acela de a colecta, trata si filtra scurgerile de suprafata. In 
comparatie cu sistemele de canalizare sau drenaj de suprafata traditionale, retentia apei de ploaie si filtrarea 
acesteia este un proces valid si rentabil, adecvat pentru zonele urbane.  

 

Figura 6-5. Mecanismul diminuarii scurgerii superficiale a apei pluviale prin pavaje permeabile. 

Aceste sisteme au un mare potential benefic precum reducerea scurgerii de suprafata, realimentarea apelor 
subterane, economisirea apei prin reciclare si prevenirea poluarii.  
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Figura 6-6. Pavaj permeabil cu substrat drenant si coloana filtranta pentru debite mari. 

Aceste sisteme reprezinta o tehnologie pentru controlul poluantilor din scurgerea de suprafata din zonele 
utilizate ca drumuri sau locuri de parcare, unde apa contaminata se poate infiltra in sol.  

Un alt sistem ce a fost dezvoltat pentru a reduce debitele de scurgere precum si volumele apelor pluviale 
colectate in zonele urbane este pavajul poros. Acesta preia apa pluviala oferind in acelasi timp o suprafata 
tare de rulare, ce poate fi utilizata in zonele urbane. Asfaltul sau macadamul poros pare asemanator cu asfaltul 
conventional, dar este relativ poros. 

Obiectivul comun al tuturor solutiilor tehnice si urbanistice este de reducere a volumului de apa pluviala scurs 
la suprafata si care implicit trebuie preluat de sistemul centralizat de canalizare, cu 20% mai putin. Cu aceasta 
masura se reduce si se temporizeaza parcursul apei pluviale de la locul de cadere la locul de deversare in 
apele de suprafata. 

Astfel problema inundatiilor urbane se poate rezolva prin reducerea volumului de apa pluviala care se scurge 
la suprafata terenului in urma unui eveniment ploios, cu urmatoarele masuri: 

 Solutii de colectare locala a apei pluviale, prin echipamente specifice “Infrastructurii Verzi”; 

 Solutii urbanistice care vizeaza reducerea suprafetelor cu cel mai mare coeficient de scurgere, 
respectiv constructiile, aleile carosabile si parcajele. 

Pentru a reduce considerabil volumul de apa ce trebuie preluat in sistemul centralizat de canalizare, solutiile 
ingineresti trebuie corelate in mod obligatoriu cu cele urbanistice si numai o abordare interdisciplinara a 
problematicii schimbarilor climatice poate conduce la identificarea solutiilor optime. Astfel, o adaptare 
corespunzatoare la schimbarile climatice se poate realiza numai printr-un efort comun, atat al inginerilor, cat 
si al urbanistilor si in mod special al administratiei publice locale.  

Aspecte legislative care permit sau blocheaza crearea de spatii verzi/infrastructura verde  

Infrastructura verde nu este un termen foarte comun folosit in Romania. Cel mai cunoscut termen in ceea ce 
priveste zonele verzi este cadastrul verde, prevazut de legislatia romaneasca printr-o serie de dispozitii legale 
in perioada 2007-2010. 

Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din localitati, in vigoare din 
21.01.2007, in forma sa actuala, este singura care reglementeaza gestionarea spatiilor verzi din localitati. 
Articolul 2 din Legea nr. 24/2007 prevede ca, pentru a asigura calitatea factorilor de mediu si a sanatatii 
populatiei, statul recunoaste dreptul fiecarui individ la un mediu sanatos, accesul liber in scopuri de recreere 
in spatiile verzi publice, dreptul de a contribui la stabilirea amenajarea spatiilor verzi, crearea aliniamentelor 
arborilor si arbustilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Planificarea zonelor verzi este o obligatie (Legea 24/2007, articolul 8) a fiecarei administratii publice locale. 
Aceasta inseamna ca trebuie dezvoltate strategii pentru dezvoltarea si gestionarea spatiilor verzi ale 
comunitatii pe care o reprezinta. O planificare corecta si o analiza reala anterioara a situatiei in domeniu 
conduc la o gestionare responsabila si corecta a spatiilor verzi. Astfel, pot fi evitate greselile care duc la 
distrugerea biodiversitatii, ducand la consecinte la nivel local, national si chiar international. 

In ultimii ani, au aparut informatii cu privire la recomandarea minima obligatorie de 26 de metri patrati de spatiu 
public verde pe cap de locuitor, care au devenit un punct de referinta pentru administratia locala in programele 
guvernamentale locale. Intr-adevar, este important ca spatiul verde sa atinga aceasta suprafata minima, dar 
este mai importanta compozitia vegetatiei care compune aceste locuri (de exemplu, proiectia terenului unui 
copac maturat nu poate fi comparata din punct de vedere al calitatii si al punctului ecologic al vedere cu aceeasi 
suprafata acoperita de gazon, capacitatea de absorbtie a arborelui fiind mult mai mare. Calitatea este data de 
specia, varsta si densitatea frunzelor). Astfel, administratiile trebuie sa cunoasca si sa inteleaga beneficiile 
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fiecarei specii, sa imbunatateasca calitatea suprafetelor verzi gestionate si sa nu fie ghidate doar prin atingerea 
unei suprafete de 26 de metri patrati pe cap de locuitor (articolul II paragraful 1 din OUG nr. 114 / 2007). 

Punerea in aplicare a acestor legi este in mare parte axata pe aspecte cantitative, neglijand in mod permanent 
partea calitativa a spatiilor verzi si a elementelor ce intra in compozitia lor. Noutatea prevederilor Legii nr. 
24/2007 privind elaborarea registrelor verzi, termenul relativ scurt pentru implementarea lor, procedura 
complicata necesara pentru procurarea serviciilor necesare implementarii acestor instrumente (Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 si Legea nr. 337 / 2006) si lipsa unei "traditii" locale in analiza spatiului verde 
urban, a condus la aparitia unor baze de date de o calitate nesatisfacatoare. 

Cadrul de reglementare este rigid si nu permite cu usurinta cetatenilor sa participe la procesele de planificare 
urbana si la spatiile verzi, cu toate ca Legea 24/2007 prevede in articolul 2 "dreptul de a contribui la spatiile 
verzi, crearea de aliniamente arbusti si arbusti, dispozitiile in vigoare". Pe de alta parte, aceeasi lege, la articolul 
21 litera (a), prevede ca "persoanele fizice si juridice sunt responsabile pentru incalcarea, in conformitate cu 
legislatia in vigoare, a utilizarii neautorizate a zonelor verzi", ceea ce implica interzicerea plantarii pentru si de 
cetateni. 

Calitatea slaba a spatiilor verzi existente este o consecinta a selectarii proiectelor bazate pe cel mai mic cost 
si nu pe baza calitatii acestora. Proiectele de renovare/ reabilitare a parcurilor inseamna, in mod invariabil, 
asfaltarea sau betonarea aleilor si inlocuirea mobilierului urban.  

Instalatii de canalizare ape meteorice aferente cladirilor 

In scopul colectarii, evacuarii, stocarii, tratarii  si valorificarii apelor meteorice de pe suprafetele amenajate ale 
incintelor se pot fi utilizate diferite solutii:   

- solutii destinate minimizarii suprafetelor impermeabile (sol natural plantat, platforme amenajate 
permeabile); 

- solutii destinate colectarii si infiltrarii apelor meteorice (bazine de infiltrare, puturi de infiltrare, masive 
de infiltrare, bazine de apa „biotop”, cisterne de apa); 

- solutii de retinere  si evacuare temporizata  la debit constant (acoperisuri verzi, canivouri si canale, 
masive drenante); 

- solutii ecologice de stocare, tratare  si evacuare temporizata  si/sau infiltrare (disponibile pentru 
amplasarea sub diferite suprafete amenajate). 

La alegerea solutiilor se vor avea in vedere: 

- aspectele tehnice (spatiu disponibil, infrastructura subterana  din zona, constrangerile climatice 
respectiv episoadele pluviale, topografia sitului, permeabilitatea solului, posibilitatea de descarcare in 
mediul receptor, pozitia straturilor de apa subterana),   

- aspecte legate de mediu (bio‐diversitate  si calitatea aerului, calitatea apelor de  siroire  si riscurile de 

poluare accidentala, solutiile de depoluare posibile – decantare, filtrare, fito‐ameliorare),   

- aspecte economice (costuri de investitie, de intretinere),   

- aspecte sociale, culturale (atitudini pentru o dezvoltare durabila),   

- aspecte legate de conditionarile determinante in alegerea solutiilor (ierarhizare actiuni posibile, 
studiere atenta  context, compatibilitate cu apele uzate). 

In raport cu natura suprafetei de colectare, a mediului receptor si posibilele efecte asupra acestora ale apele 
de ploaie, acestea pot fi calificate ca fiind poluante sau nepoluante. 

Nivelul de poluare al apelor de ploaie trebuie stabilit in corelatie cu natura si continutul de substante inclus, cu 
substantele antrenate de pe suprafetele colectoare precum si cu caracteristicile mediului receptor. 

Apele de ploaie sunt considerate poluate daca pot contamina mediul receptor (solul, apele de suprafata) sau 
suprafetele de mediu cu care vin in contact pana la descarcarea in acesta sau daca determina modificari fizice, 
chimice sau biologice nefavorabile mediului receptor. 

Ori de cate ori este posibil, apa de ploaie trebuie colectata in rezervoare de stocare si valorificata superior prin 
utilizarea acesteia ca apa de spalare sau irigare. 

Daca apele de ploaie colectate de pe cladiri si suprafetele amenajate aferente acestora nu pot fi utilizate ca 
ape de spalare sau irigare se va analiza posibilitatea de infiltrare a acestora in sol, dincolo de stratul de humus 
viu, cu conditia ca acestea sa nu polueze apele subterane, respectiv sa indeplineasca conditiile de calitate 
pentru descarcarea in mediul natural impuse prin NTPA 001/2005. 

Cand apele de ploaie sunt poluante pentru infiltrarea locala in sol se va analiza posibilitatea de descarcare a 
acestora in emisarii naturali sau in retelele de canalizare urbana cu conditia respectarii conditiilor de 
descarcare impuse prin reglementarile in vigoare. 

Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se impune pretratarea apelor de ploaie, prin metode adecvate 
pana la indeplinirea conditiilor de descarcare. 
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Structura sistemelor de canalizare se alcatuieste in raport cu destinatia cladirii, tipul, forma si dimensiunile 
acoperisurilor, functiunile spatiilor, caracteristicile structurii de constructie, cotele suprafetelor colectoare si 
receptoare (inaltimea cladirilor), particularitatile terenului de fundare, exigentele constructiei si cele ale 
beneficiarilor, relatia cu circulatiile publice, durata de viata considerata pentru cladire, incarcarile din precipitatii 
considerate si respectiv solutiile prevazute pentru evacuarea apelor excedentare debitelor de calcul 
considerate. 

Sistem complex de tratare ape de precipitatii: deznisipare, decantare, separare uleiuri/grasimi 

 

Figura 6-7. Sisteme ecologice de stocare sau stocare si tratare si/sau evacuare/infiltrare ape de ploaie de pe 
platforme amenajate 

 

Figura 6-8. Colectarea apelor de pe acoperis, in zone depresionare, pe terenul din jurul cladirii, in scopul 
infiltrarii in sol. 

Utilizarea apelor pluviale 

Ori de cate ori este posibil se impune colectarea locala a apei de ploaie si utilizarea acesteia, in raport cu 
calitatea ei in diferite folosinte de apa. 

In cazul apelor poluate se impune, inainte de utilizare sau evacuare in mediul receptor, preepurarea in 
separatoare de nisip sau hidrocarburi. 

Apa de ploaie, colectata si tratata adecvat, se poate valorifica in mod diferentiat in raport cu destinatia cladirii 
si a incintei aferente. 

Principalele posibilitati de valorificare ale apei de ploaie colectate sunt: 

- irigarea incintei/sit‐ului, 

- spalarea vaselor closet si pisoarelor, 

- igienizarea spatiului 

- protectia impotriva incendiilor. 

In scopul valorificarii apelor meteorice pot fi utilizate unitati de stocare pentru compensarea debitelor solicitate. 
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Figura 6-9. Bazine colectare ape de precipitatii. 

La alegerea solutiilor se vor avea in vedere: 

- aspectele tehnice (constrangeri climatice, arhitecturale, tipul sistemelor de canalizare publice, nivelul 
posibil de racordare la acestea), 

- aspecte legate de mediu (prezervarea resurselor de apa, diminuarea debitelor de scurgere a apelor 
pluviale din domeniul public, calitatea apelor de ploaie si incidenta acestora asupra poluarii mediului, 

rezultatele eco‐bilanturilor), 

- aspecte economice ( costuri apa potabila, costuri de investitie, de intretinere), 

aspecte sociale, culturale (atitudini pentru o dezvoltare durabila). 
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7 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 INTRODUCERE 

Metodologia stabilirii investitiilor pe termen lung s-a bazat pe datele furnizate de catre factorii implicati (ADI, 

Operatorul SC ACTIVITATEA GOSCOM SA, Consilii locale etc.) si pe parcurgerea unor etape dupa cum 

urmeaza:  

 analiza si evaluare a situatiei existente (Capitolul 2); 

 proiectiile viitoare ale necesarului de apa si cantitatile viitoare de apa uzata; 

 compararea rezultatelor analizelor si evaluarea situatiei existente cu obiectivele nationale si cele 
judetene; 

 Planul pentru dezvoltare regionala – Regiunea Vest – 2021-2027; 

 Planul de Mobilitaeta Urbana a municipiului Orastie.  

Pentru a estima masurile investitionale si costurile de operare, a fost creata o baza de preturi unitare. Obiectivul 
bazei de preturi unitare este acela de a cuprinde costuri estimative pentru alocarea bugetelor pentru diferite 
investitii.  

Proiectele de infrastructura, cum sunt statiile de epurare si proiectele de canalizare majore, de obicei au risc 
sigur de a depasi bugetele definite anterior (schimbarile conditiilor specifice din teren, reabilitarea in conditiile 
mentinerii straii de functionare a infrastructurii, reabilitarea elementelor structurale existente, intarzieri care nu 
depind de Antreprenor, probleme de forta majora etc.).  

In plus, in concordanta cu obligatiile nationale (POS Mediu, Tratatul de Aderare, POIM, PODD) vor fi o serie 
de proiecte de constructii importante si in urmatorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice ridicate. Prin 
aceasta, Consultantul si-a luat o marja de siguranta in estimarea costurilor specifice, in scopul de a evita 
depasirile de buget in timpul implementarii. Preturile unitare au fost create bazandu-se pe rezultatele 
proiectelor de infrastructura similare din Romania. Pretul de baza corespunde anului 2021.  

Sumarul capitolului Preturi de Baza Unitare si provenienta preturilor specifice este prezentat in Anexa 7.5.  

Planul de investitii pe termen lung descrie componentele proiectului ce urmeaza a fi implementate. Detalii 
despre componente sunt cuprinse in Anexa 7.1-7.4.  

Impactul masurilor pe termen lung propuse sunt analizate in subcapitolul 7.9. 

Programul de investitii pe termen lung pentru localitatile cuprinse in aria de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA a fost dezvoltat pe baza strategiei de dezvoltare a judetului, a Aplicatiei de finantare pentru 
perioada de programare 2014-2020 si a angajamentelor ferme asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeana.  

Programul de investitii pe 30 de ani a fost impartit in doua faze (Faza 3 si Faza 4) distincte acoperind programul 
de investitii prioritare din perioada 2021 - 2027 realizate cu finantare de la Uniunea Europeana - prin Fondurile 
de Coeziune si cu programe complementare pentru perioada ramasa din Master Plan. 

7.1.1 FAZA 1 (2007-2013) INVESTITII PRIORITARE 

Investitiile din aceasta etapa au acoperit doua cerinte principale. Aceea pentru apa uzata se concentreaza in 
prinicipal pe conformarea cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind apele uzate provenite din mediul urban 
si cele ale Normativului NTPA-011-2002 cu amendarile sale privind aglomerari urbane mai mari de 10.000 l.e. 
In acelasi timp a fost luata in considerare necesitatea accelerarii progresului privitor la conformarea cu 
Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei potabile care trebuia atinsa pana la sfarsitul anului 2015.  

Proiectul "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara"  

Fiind un operator nou infiintat, SC ACTIVITATEA GOSCOM SA nu a beneficiat de finantare prin acest 
proiect.  

7.1.2 FAZA 2 (2014-2020) INVESTITII PRIORITARE 

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-
2020"  

Obiectivul principalul al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
in judetul Hunedoara, pentru asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si 
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cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de 
confort si de conectare al populatiei. 

Prin investitiile propuse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de 
apa si apa uzata din etapa 2007-2013 in zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori si se propun investitii 
vizand: 

a) investitii in domeniul alimentarii cu apa – in aria de operare a operatorilor APASERV VALEA JIULUI SI 
APA PROD DEVA; 

b) investitii in domeniul apei uzate in aria de operare a operatorilor APASERV VALEA JIULUI SI APA PROD 
DEVA. 

Populatia din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA nu a fost inclusa nici in acest Program 
investitional POIM 2014-2020. 

7.1.3 FAZA 3 (2021-2027)  

Una dintre problemele cu care se confrunta judetul Hunedoara este timpul scurt in care trebuie sa se 
conformeze cu cerintele Directivelor Uniunii Europene privind apa potabila si apele uzate. Termenele limita 
pentru conformarea infrastructurii cu cerintele ambelor Directive necesita investitii semnificative.  

Astfel, programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru 
Faza 3 este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar necesita si investitii in 
infrastructura noua pentru conformarea sistemelor de alimentare cu apa/aglomerarilor care se incadreaza in 
definitiile Directivelor europene si care nu au beneficiat de investitii in  etepele precedente. Astfel, se va 
diminua/elimina riscul de infrigement pe care Uniunea Europeana il va aplica autoritatilor locale pentru 
neindeplinirea obiectivelor. 

7.1.4 FAZA 4 (>2028)  

Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru Faza 
4 este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna. Totodata, acolo unde se considera 
oportun, se pot realiza investitii din fonduri complementare (fonduri guvernamentale, de la bugetele locale etc.) 
pentru conformarea micilor localitati care nu au beneficiat pana la momentul respectiv de investitii.  

7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII 

7.2.1 OBIECTIVE SI TINTE 

Obiectivul acestui Master Plan este de a furniza o strategie si un plan de investitii prioritare pentru dezvoltarea 
sectorului de apa si apa uzata in vederea conformarii la nivelul ariei de operarea a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA, pana la sfarsitul anului 2027, cu tintele asumate de tara noastra prin Tratatului de Aderare, 
precum si un program de investitii pe termen lung care sa permita sustenabilitatea sectorului de apa prin 
asigurarea celui mai eficient serviciu pentru utilizatori.  

Strategia serviciilor de apa si apa uzata a judetului Hunedoara – aria de operarea a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA poate fi sintetizata astfel:  

 Extinderea, acolo unde acest lucru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente, in concordanta cu 
actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii in cat mai multe localitati si aplicarea unei abordari 
regionale tuturor zonelor judetului unde se dovedeste a fi eficient;  

 Acolo unde infrastructura existenta nu poate fi extinsa, pentru asigurarea unei noi infrastructuri este 
posibila adoptarea unei noi abordari regionale;  

 Asigurarea ca Operatorul Regional/ Operatorul SC ACTIVITATEA GOSCOM SA beneficiaza de suportul 
financiar si politic necesar atat la nivel local, cat si judetean, pentru a fi in masura sa ofere servicii la 
preturi competitive pentru consumatorii sai;  

 Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunitatile in concordanta cu Directivele Uniunii 
Europene;  

Strategia se propune a fi implementata in cadrul unui program de investitii pe termen lung desfasurat in 2 
perioade incepand cu 2021 pana in 2050.  

Faza 3 de investitii cuprinde programul de investitii prioritare pentru perioada 2021-2027 cu finantare 
europeana, in principal din Fonduri de Coeziune, precum si investitii ce vor fi finantate din alte fonduri, in 
vederea conformarii cu planurile de implementare a directivelor pana la sfarsitul anului 2027,  iar Faza 4 include 
investitii in infrastructura de apa si apa uzata pentru perioada 2028-2050  . 
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7.2.2 APA POTABILA 

Perioada Sursa Tratare Retea 

2014 - 2020 
Nu au fost realizate 
investitii 

Nu au fost realizate investitii Nu au fost realizate investitii 

2021 - 2027 

- Reabilitarea captarilor din 
aria de operare  

-Reabilitarea 
/inlocuirea/extinderea 
conductelor de aductiune 
apa bruta  

- Inlocuirea echipamentelor 
hidromecanice si electrice 
de la fronturile de captare 

 -Cresterea gradului de 
siguranta a sistemelor in 
ceea ce priveste 
asigurarea cerintei si 
necesarului de apa. 

- reabilitarea statiilor de tratare 
existente si construirea de 
facilitati noi de tratare care sa 
asigure conditiile de calitate a 
apei in conformitate cu 
cerintele Directivei 98/83/CE/ 
Directiva nr. 2184/2020 privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman si ale Legii 
458/2002, modificata si 
completata de Legea 
311/2004, cu influenta directa 
asupra sanatatii populatiei;  

- Reabilitarea facilitatilor 
existente care nu au fost 
incluse in programul anterior;  

- dotarea statiilor de tratare cu 
treptele necesare in cazul unor 
poluari accidentale; 

- Masuri privind eficientizarea 
energetica si adaptarea la 
schimbarile climatice. 

- Continuarea extinderii 
retelei pentru a ajunge la o 
rata de acoperire de 100%;  

- Continuarea inlocuirii 
tronsoanelor din retea pe care 
se inregistreaza avarii si 
genereaza pierderi 
semnificative de apa;  

- Continuarea dezvoltarii 
sistemului de modelare 
hidraulica, SCADA si GIS 
pentru optimizarea 
indicatorilor de performanta a 
retelei; 

- Mentinerea unei campanii 
proactive de control a 
pierderilor de apa - creerea 
de zone contorizate (DMA – 
district meter area); 

7.2.3 COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE 

Perioada Canalizare Epurare Namol 

2014 - 2020 
Nu au fost realizate 
investitii 

Nu au fost realizate investitii Nu au fost realizate investitii 

2021 - 2027 

 - Extinderea retelei in 
aglomerarile >2000 l.e. ce 
nu sunt acoperite in 
programul anterior de 
investitii prioritare pentru 
a realiza 100% grad de 
acoperire;  

 - Continuarea procesului 
de aplicare a schemelor 
regionale de apa uzata 
(clustere de apa uzata);  

- Continua inlocuire a 
tronsoanelor cu probleme 
ale retelei existente;  

 

- adaptarea schemelor 
retelei de canalizare la 
schimbarea conceptiei de 
sistematizare a 
localitatilor urbane prin 
extinderea spatiului 
construit si introducerea 
cerintelor europene de 
gospodarire a apei la 
locul de producere 
(bazine de retentie, 
deversoare de evacuare, 
etc), precum si adoptarea 

 - Reabilitarea facilitatilor 
existente de epurare pentru o 
populatie echivalenta sub 
10.000 l.e.;  

 - Realizarea unor facilitati de 
epurare noi pentru aglomerarile 
cuprinse in schemele de 
dezvoltare regionala privind 
epurarea apelor uzate;  

 - Realizarea unor facilitati de 
epurare noi in functie de 
realizarea noilor sisteme de 
colectare a apelor uzate; 

- Masuri privind eficientizarea 
energetica si adaptarea la 
schimbarile climatice. 

 - Realizarea facilitatilor de 
tratare a namolului la toate 
statiile de epurare noi;  

 - Realizarea unui program de 
monitorizare a namolului;  

 - Adoptarea unor metode 
alternative de 
evacuare/valorificare a 
namolului, ca de ex. uscare 
sau coincinerare. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                    Capitolul 7. Planul de investitii pe termen lung. 

  

Pag. 6 

 

Perioada Canalizare Epurare Namol 

unor noi tipuri de locuinte 
(trecerea de la casele tip 
blocuri sistematizate pe 
verticala la casele 
individuale sistematizate 
pe orizontala), unitati 
economice, dotari 
publice, etc  

7.3 MASURI DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

Planul de investitii pe termen lung cuprinde masurile proiectului ce vor fi implementate. Lista detaliata a acestor 
componente se gaseste in Anexa 7.2. 

Detalierea lucrarilor si masurilor specifice a fost intocmita tinandu-se cont de urmatoarele categorii: 

 pentru infrastructura de apa: 

 Surse de apa; 

 Conducte de aductiune; 

 Statii de tratare; 

 Statii de pompare; 

 Rezervoare de inmagazinare; 

 Retele de distributie (inclusiv bransamente); 

 pentru infrastructura de apa uzata: 

 Retele canalizare (inclusiv racorduri); 

 Colectoare de canalizare; 

 Statii de pompare apa uzata; 

 Conducte de refulare; 

 Statii de epurare. 

Masurile sunt prezentate atat pentru zonele urbane, cat si pentru zonele rurale. 

De asemenea, lista masurilor include, atunci cand zonele urbane sau rurale sunt interconectate (prin 
abordarea regionala a metodologiei de identificare a solutiilor tehnico-economice si financiare), conductele 
principale si facilitatile prevazute in cadrul unor sisteme zonale de alimentare cu apa, respectiv clustere in 
domeniul infrastructurii de apa uzata. 

7.3.1 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG  

Pentru fiecare sistemde alimentare cu apa/aglomerare, planul de investitii pe termen lung, tine cont de 
urmatoarele conditionalitati principale: 

 Conformarea cu Directivele UE relevante; 

 Gradul de suportabilitate al populatiei;  

 Capacitati de functionare locale/regionale existente; 

 Probleme si deficientele existente, asa cum au fost descrise in Capitolul 2; 

 Eficientizarea proceselor de operare/intretinere.  

Urmatorul tabel centralizeaza indicatorii selectati, functie de masurile propuse, costul efectiv si performanta 
tehnica pentru fiecare masura, functie de domeniu (apa/apa uzata). 
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Tabel 7-1  – Indicatori de performanta a masurilor. 

Nr. 
crt. 

Subiectul 
masurii 

Eficienta tehnica – masuri prioritare 
Eficienta 

cost 

1 
Surse de 
apa 

- Apa subterana: cresterea gradului de siguranta a sursei de apa prin 
realizarea de foraje de mare adancime, prevazute in zone unde 
potentialul acvifer si conditiile de teren sunt optime; 

- Apa de suprafata: imbunatatirea debitului captat 

 

 

 

 

 

Cost 
masura/ 

numar de 
PE 

2 
Tratarea 
apei 

- Imbunatatirea calitatii apei 

3 
Distributia 
apei 

- Reabilitare: reducerea pierderilor (%) – masura prioritara  

- Extindere: imbunatatire rata de conectare (%) – masura prioritara  

4 
Colectarea 
apei uzate 

- Reabilitare: reducerea ratei de infiltratii si exfiltratii – masura 
prioritara  

- Extindere: imbunatatirea ratei de conectare (%) – masura prioritara  

5 Epurare  

- Modernizare: asigurarea calitatii efluentului conform legislatiei in 
vigoare, la descarcarea in emisar; 

- Extindere: eficientizarea procesului de epurare si asigurarea 
capacitatii hidraulice necesare preluarii debitului de apa uzata la 
nivelul aglomerarilor;  

- Reallizarea facilitatilor de prevenire a socurilor de incarcare 
provenite de descarcarea necontrolata a vidanjelor in vederea 
eficientizarii performantelor statiei privind calitatea efluentului. 

Detalii ale masurilor propuse sunt prezentate in Anexa D1.  

Etapizarea reprezinta rezultatul prioritizarilor prezentate in Capitolul 10. 

Gradul de suportabilitate al populatiei este analizat si prezentat in Capitolul 9. 
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7.3.1.1 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 

Valorile de investitii pe fiecare etapa sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

7.3.1.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastie 

Sistem zonal 
de apa 

Zona de 
alimentare cu apa 

Localitate UAT 
Etapa a-III-a 
2021 - 2027  

Etapa a-III-a 
Alte fonduri 

Etapa a-IV-a 
Alte fonduri 

Etapa a-III-a 
2021 - 2027 

FC 

Etapa a-III-a 
Alte fonduri 
2021 - 2027 

Etapa a-
IV-a Alte 
fonduri 
>2028 

Orastie 

Orastie Orastie Orastie 17,483,767 3,026,284 3,560,000 

21,603,974 3,026,284 4,592,022 

Beriu Beriu Beriu 1,667,545 0 377,413 

Turdas Turdas Turdas 0 0 176,770 

Martinesti Martinesti Martinesti 608,899 0 170,864 

Rapoltu Mare Rapoltu Mare 
Rapoltu 

Mare 
1,843,762 0 306,975 

7.3.1.1.2 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastioara de Sus 

Sistem zonal 
de apa 

Zona de 
alimentare 

cu apa 
Localitate UAT 

Etapa a-III-a 
2021 - 2027 

FC 

Etapa a-III-a 
Alte fonduri 
2021 - 2027 

Etapa a-
IV-a Alte 
fonduri 
>2028 

Orastioara de 
Sus 

Costesti Costesti 

Orastioara 
de Sus 

1,024,856 2,493,441 257,000 
Ocolisul Mic Ocolisul Mic 

Gradistea 
de Munte 

Gradistea de 
Munte 
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7.3.1.2 SISTEME DE CANALIZARE 

Valorile de investitii pe fiecare etapa sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

7.3.1.2.1 Cluster Orastie 

 

Denumire 
 Cluster 

Denumire 
aglomerare 

Componenta 
aglomerare 

UAT 
Etapa a-

III-a 2021 - 
2027  

Etapa a-
III-a Alte 
fonduri 

Etapa a-IV-
a Alte 

fonduri 

Etapa a-III-
a 2021 - 

2027  

Etapa a-
III-a Alte 
fonduri 

Etapa a-IV-
a Alte 

fonduri 

Orastie  

Orastie Orastie Orastie 18,946,751 3,591,772 5,622,355 

18,946,751 7,762,800 7,557,947 

Aglomerari: 
Beriu, Castau, 

Cucuis, 
Orastioara de 
Jos, Poieni, 

Sereca, Sibisel  

Aglomerari: Beriu, 
Castau, Cucuis, 

Orastioara de Jos, 
Poieni, Sereca, 

Sibisel  

Beriu 0 494,327 163,140 

Martinesti Martinesti Martinesti 0 0 820,000 

Rapoltu  Mare 

Rapoltu Mare  

Rapoltu Mare 0 1,674,110 459,748 Bobalna 

Folt 

Bucium Bucium Orastioara de Sus 0 303,108 147,243 

Turdas Turdas 
Turdas 0 1,699,484 345,461 

Pricaz Pricaz 
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7.4 PARAMETRII DE PROIECTARE SI PRE-DIMENSIONARE DE BAZA 

Parametrii de proiectare de baza pentru orizontul de planificare al Master Planului, luand in considerare 
perioadele de tranzitie pentru respectarea Directivelor EU relevante, precum si numarul populatiei localitatilor 
avute in vedere sunt descrisi si justificati in Anexa 11 la cap. 2. 

Proiectul de infrastructura care va fi dezvoltat la nivel de studiu de fezabilitate va trebui sa considere cresterea 
cantitatilor de apa potabila si apa menajera pana la data limita impusa de standardele europene, luand in 
considerare:  

 Reducerea pierderilor de apa prin reabilitarea retelelor de distributie;  

 Reducerea infiltratiilor prin reabilitarea colectoarelor de apa uzata.  

7.5 COSTURI UNITARE 

7.5.1 GENERALITATI 

Pentru estimarea investitiei si costurilor de exploatare a fost creata o Baza de Date a Costurilor Unitare. 
Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare consta in evaluarea alocarilor bugetare pentru diferitele 
masuri de implementare. 

Proiectele de infrastructura, precum statiile de epurare si proiectele majore de canalizare prezinta, de obicei, 
un anumit risc prin depasirea bugetului prestabilit: 

 schimbari ale situatiei din teren; 

 reabilitarea in timpul functionarii; 

 reabilitarea structurilor din beton existente; 

 intarzieri ale lucrarilor nedatorate Antreprenorului; 

 forta majora etc. 

Chiar si modificarile minore pot cauza depasiri considerabile ale bugetului alocat. 

Mai mult decat atat, conform reglementarilor/programelor nationale (POIM, POS, Tratatul de Aderare, PODD, 
PNRR) vor exista o serie de proiecte majore de constructii in anii urmatori, care, cel mai probabil, vor determina 
costuri specifice crescute. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creata avand in vedere rezultatele altor proiecte de infrastructura din 
Romania sau din tarile din Europa de Est. 

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugata), cheltuielile neprevazute si costurile de 
proiectare si supervizare. Aceste articole se vor adauga la sfarsitul devizului astfel incat acestea sa fie clar 
identificate.  

7.5.2 COSTURI DE INVESTITIE 

Baza de Date a Costurilor Unitare aferente investitiei este atasata prezentului raport ca Anexa 7.5. 

Cazurile diferite, de la sisteme mici pana la cele mai mari, au fost evaluate in vederea largirii orizontului 
proiectelor posibile. 

Un accent deosebit s-a pus pe crearea unei baze solide, pentru estimarea costurilor implementarii statiilor de 
epurare, deoarece acestea vor acoperi o mare parte din bugetul total necesar indeplinirii cerintelor 
standardelor din domeniul apei potabile/apei uzate. 

Toate tarifele cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie si profitul antreprenorului, dar nu includ TVA, 
proiectarea, dirigentia de santier si cheltuielile neprevazute. De asemenea, la stabilirea valorilor aferente 
costurile unitare s-a avut in vedere implementarea măsurilor specifice economiei circulare în sectorul apei. 

7.5.2.1 PRETURI UNITARE PENTRU CANALIZARE 

Canalizarile reprezinta cea mai mare parte a costului pentru orice schema de ape uzate (in mod normal 75% 
din schema totala, inclusiv epurare) si, in consecinta, costurile au fost calculate in detaliu pentru diferite latimi 
ale santului, in functie de diametrul conductei, precum si pentru adancimi diferite. 

Se presupune ca materialele de conducta de canalizare sunt PVC/ cu diametrul de pana la 600 mm inclusiv, 
precum si PAFSIN sau ceramica vitrificata. 
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In calcularea costurilor unitare au fost aplicate urmatoarele principii: 

 Desfacere si aducere la starea initiala a amplasamentelor 

 Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

 Lucrari de epuisment, sprijinirea malurilor excavatiilor, realizarea umpluturilor si a compactarilor 

 Realizarea patului de pozare a conductelor  

 Indepartarea materialului in exces 

 Realizarea caminelor de vizitare la max. 60 m; Caminele vor avea 1.000 mm diametru pentru canalizarile 

cu diametre de pana la 600 mm, 1500 mm diametru pentru canalizarile de peste 600 mm sau dupa cum 

este specificat in  STAS 3051-91 

7.5.2.2 PRETURI UNITARE PENTRU CONDUCTELE DE REFULARE APE UZATE 

Costurile conductelor de refulare au fost calculate in detaliu pe baza similara celor pentru canalizarea 
gravitationala.  

Au fost calculate costurile pentru conducte PEHD. Costurile unitare aplicate diverselor activitati de constructii 
sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost adaugat un procent de 10% 
pentru fitinguri, vane si racorduri. 

Costurile materialelor pentru conductele de PEHD au fost obtinute de la furnizorii locali si /sau din proiecte 
similare. 

In calcularea costurilor unitare, au fost aplicate urmatoarele principii:  

 Toate sapaturile se realizeaza in pamant normal, cu mici cantitati de piatra 

 Desfacere si aducere la starea initiala a amplasamentelor 

 Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

 Lucrari de epuisment, sprijinirea malurilor excavatiilor, realizarea umpluturilor si a compactarilor conform 

normelor in vigoare 

 Realizarea patului de pozare a conductelor  

 Indepartarea materialului in exces 

7.5.2.3 PRETURI UNITARE PENTRU STATIILE DE POMPARE APE UZATE 

Sunt prevazute statii de pompare care vor avea cel putin o pompa de rezerva. 

Pentru calculul costurilor, s-a presupus ca adancimea pana la radier a canalului este (in medie) de 5 m 
adancime. 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in caz de avarie, s-a prevazut un generator de rezerva. 

Pompe 

Costul pentru pompe, lucrari auxiliare si aparataj electric au la baza preturile locale. Pretul de baza al pompei 
este legat de puterea motorului, urmatoarea ecuatie fiind formulata pe baza datelor respective:  

Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominala a motorului pompei. 

A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a pompei a fost 
inclus in costul conductelor si vanelor.  

Conductele si vanele statiei 

Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza preturilor locale. S-au alocat 35% din costurile de 
furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ instalarea pompelor. Sistemul 
de fitinguri necesare si costul acestora au fost determinate pentru o gama de diametre ale conductelor, pentru 
instalarea a doua pompe, iar costurile care au rezultat a fost impartit in doua si aplicat pe pompa instalata.  

7.5.2.4 PRETURI UNITARE PENTRU STATIILE DE EPURARE 

Pentru a estima costurile unitare pentru investitiile prioritare propuse, s-a folosit o abordare generica privind 
dimensiunea finala si etapizarea lucrarilor. Folosind sistemul cu dublu flux identificat mai sus, a fost 
dimensionata o gama de statii de tratare utilizand tratarea biologica a fosforului. Acestea sunt prezentate in 
tabelul de mai jos: 
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L.E. 

Debite Zona anaeroba Zona anoxica Zona aeroba 
Decantoare 

finale 

DWF FFT 
Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Volum 
total 

Nr. 
linii de 
proces 

Nr. 
Diametru 

m3/zi m3/zi m3 m3 m3 m 

10.000 2.400 4.800 250 2 700 2 1.600 2 2 15 

15.000 3.600 7.200 375 2 1.050 2 2.400 2 2 18 

20.000 4.800 9.600 500 4 1.400 4 3.200 4 3 18 

30.000 7.200 14.400 750 4 2.100 4 4.800 4 3 20 

50.000 12.000 24.000 1.250 4 3.500 4 8.000 4 4 22 

75.000 18.000 36.000 2.813 4 5.250 4 12.000 4 4 28 

100.000 24.000 48.000 2.500 4 7.000 4 16.000 4 4 32 

In cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile apei uzate 
pentru a se evalua necesitatea decantarii primare suplimentare pentru a creste continutul de acizi grasi al apei 
uzate tratata biologic. 

7.5.2.5 PRETURI UNITARE PENTRU TRATAREA NAMOLULUI 

Se propune ca toate namolurile in exces sa fie ingrosate si deshidratate inainte de evacuarea lor la depozitul 
ecologic. Pentru statiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi grasi, ingrosarea 
gravitationala a namolului primar va fi folosita impreuna cu recircularea sau spalarea paturilor de namol pentru 
reintroducerea in circuit a produselor de hidroliza rezultate pentru alimentarea reactoarelor biologice. 

7.5.3 COSTURI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE 

Similar costurilor de investitie, costurile de exploatare depind de marimea sistemului, de exemplu: statiile de 
tratare a apei, statiile de pompare etc. Sistemele mari tind spre costuri mai mici de exploatare cauzate de 
eforturile operationale constante, care sunt, mai mult sau mai putin, la fel pentru toate sistemele. 

7.6 COSTURI DE INVESTITIE 

Costurile de investitie pentru masurile propuse calculate cu ajutorul Bazei de Date a Costurilor Unitare sunt 
prezentate in anexele aferente Cap. 7. 

Investitiile sunt structurate: 

 Dupa aglomerari 

 Dupa domeniu (sistem de alimentare cu apa si sistem apa uzata) 

 Dupa tip, datorat ciclului de viata diferit 

 Lucrari civile 

 Echipamente mecanice si electrice 

 Lucrari ale conductelor 

 Dupa anul de conformare 

 Indicatii ale perioadei de constructie. 

Pentru zonele rurale, a fost dezvoltat si aplicat un calcul mai schematic. Bugetele aferente pentru fiecare 
aglomerare rurala sunt prezentate in anexele aferente Cap. 7. 

De asemenea, au fost prevazute masuri  investitionale care vizeaza eficientizarea activitatii SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA cum ar fi infrastructura, asistenta tehnica, masuri publicitare, achizitionare aparate de masura, 
echipamente pentru detectarea pierderilor, vidanje si vehicule de exploatare, sistem SCADA etc.  

7.7 COSTURI DE OPERARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE 

Luand in considerare necesarul de apa potabila, cantitatea de apa uzata viitoare si pe Baza de Date a 
Costurilor Unitare, au fost estimate costurile de intretinere si exploatare viitoare. 

Costurile de exploatare au fost impartite dupa cum urmeaza: 
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 Separat pentru alimentare cu apa si canalizare; 

 Separat pentru costurile fixe de exploatare si intretinere si costurile variabile de exploatare si intretinere. 

Evolutia estimata a costurilor de exploatare si intretinere - atat pentru sectorul de alimentare cu apa, cat si 
pentru sectorul de apa uzata – este estimata in tabelele de mai jos. 

Evolutia urmatoarelor actiuni: 

 Noile facilitati in tratarea apei uzate vor determina cresterea costurilor de exploatare dupa 
implementarea acestora. 

 Evolutia demografica negativa va contribui la scaderea costurilor de exploatare dupa implementarea 
infrastructurii relevante. 

7.8 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI ETAPIZAREA MASURILOR 

7.8.1  CRITERIILE PENTRU ETAPIZARE 

7.8.1.1 SELECTAREA INVESTITIILOR PRIORITARE 

Investitiile prioritare cuprinse in Master Plan trebuie sa ia complet in calcul Tratatul de Aderare si planurile de 
implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei 
destinate consumului uman” si respectarea 91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orasenesti”.  

Selectia investitiilor prioritare ar trebui sa fie bazata pe un proces complet deschis si transparent si au fost 
propuse urmatoarele:  

Se propune ca, la baza programului de investitii judetul Hunedoara – araia de operare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA sa dispuna de o strategie de planificare unitara. Aspectele esentiale ale acestei strategii sunt:  

(a) Cea mai importanta cerinta este aceea ca Romania sa fie capabila sa se conformeze obligatiilor 
legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeana. Orice investitie propusa trebuie sa 
contribuie la conformarea Romaniei cu obligatiile Tratatului de Aderare in ceea ce priveste: 

 Directiva Consiliului 98/83/CEE (Directiva nr. 2184/2020)  referitoare la calitatea apei destinata 
consumului uman, si  

 Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti.  

(b) Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selectii a investitiilor de care 
este nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul (a) de mai sus. 
Selectia va acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu succes in 
termenele aplicabile, in vederea demonstrarii unei folosiri eficiente a fondurilor, cat de rapid posibil. 

(c) Agenda de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca 
restul de obligatii ale Romaniei in cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive 
mentionate mai sus. 

(d) In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectarii unui termen scurt (de 
exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 10.000 de locuitori echivalenti), raportul 
beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa acopere un numar 
cat mai mare de utilizatori, intr-o maniera fezabila, rezonabila. In acest fel, se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila. 

7.8.1.2 PRIORITIZARE PENTRU CONFORMAREA CU DIRECTIVA PRIVIND EPURAREA APELOR 
UZATE URBANE 91/271/EEC 

 Ar trebui acordata prioritate extinderii/completarii retelelor existente de canalizare din zonele urbane si 
rurale fara canalizare;  

 Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate, in afara cazului in care este 
disponibila apa potabila, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit si este mare;  

 Lucrarile de reabilitare/inlocuire a facilitatilor existente de epurare a apelor uzate nu se vor executa, in 
afara cazului in care este imbunatatita si reteaua de canalizare; 

 Vor avea prioritate clusterele/aglomerarile cu cel putin 2.000 de locuitori. Aceasta include cazurile unde 
exista situatii propice pentru o abordare regionala a epurarii apelor uzate si aglomerarea rezultata 
depaseste aceasta limita;  
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 Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu vor fi considerate 
prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional;  

 Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea sa nu isi poata permite niciodata costul de functionare 
nu vor fi luate in considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor uzate si nici pentru statii 
de epurare. Pe langa acestea, este probabil ca apa potabila sa fie furnizata printr-un sistem de 
alimentare cu apa rural si nu prin racorduri individuale directe, contorizate. 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati: 

 Inlocuirea si, unde este necesar, extinderea retelelor de canalizare in zonele urbane cu populatie mai 
mare de 2.000 de locuitori. Se va acorda prioritate situatiilor cu un nivel scazut al lungimii retelei de 
canalizare pe cap de locuitor conectat; de asemenea, se va acorda prioritate optimizarii exploatarii – in 
cazul de fata – clusterizarea ariei de operare;   

 Inlocuirea/modernizarea facilitatilor de epurare existente pentru zone urbane cu populatii de peste 
2.000, unde evacuarea actuala, netratata, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;  

 Inlocuirea/modernizarea facilitatilor de tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;  

 Reabilitarea/redimensionare tronsoanelor de colectoare/retele canalizare, acolo unde exista cazuri 
critice de inundare cu ape uzate a strazilor sau a subsolurilor;  

 Reabilitarea/redimensionarea tronsoanelor de colectoare/retele canalizare acolo unde canalizarile de 
ape uzate au fost interconectate cu reteaua separata de ape pluviale si invers (sistemele unitare). 

7.8.2 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI PLANUL DE ETAPIZARE 

Lista detaliata a tuturor masurilor pe termen lung propuse include anii de conformare si rezumate aferente pe 
sector. Acestea sunt prezentate in anexele aferente Cap. 7. 

7.8.2.1 PRESUPUNERI 

 Forajelee individuale, acolo unde exista posibilitatea contaminarii incrucisate de la deseurile menajere, 
industriale sau de natura animala, nu constituie o sursa de apa potabila adecvata, asa cum este definita 
in cadrul Directivei;  

 Sursele subterane de apa gestionate sunt acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru 
reglementarea statutara a sursei;  

 Extractiile de mica adancime din drenuri, puturi de mica adancime sau alte forme sunt si ele acceptabile 
atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutara a sursei;  

 Reabilitarea retelei reprezinta o prioritate acolo unde reteaua de apa potabila nu este disponibila sau nu 
are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde exista dovada clara a 
contaminarii incrucisate (infiltratiilor) de la reteaua de canalizare;  

 Extinderea retelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezinta o prioritate in ceea ce priveste conformarea 
cu Tratatul de Aderare. Totusi, poate reprezenta o prioritate pentru finantare locala/bugetul de stat;  

 In cazurile in care o sursa de apa dispune de excedent de apa, isi poate extinde zona de deservire, iar 
investitiile pentru extindere ar trebui considerate prioritare. 

7.8.2.2 PRIORITATEA INVESTITIILOR 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

 Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care din cauza sursei, lipsei tratamentului adecvat, 
calitatii slabe a apei nu sunt in conformitate cu Directiva si au un impact direct asupra sanatatii populatiei,  

 Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care din cauza deficientelor sursei, facilitatilor de 
tratare sau pierderilor din retea nu pot furniza apa potabila 24 de ore pe zi,  

 Orice zona urbana care nu beneficiaza in prezent de o sursa acceptabila de alimentare cu apa si poate 
fi deservita de o sursa existenta,  

 Extinderea zonei deservite de surse de apa conforme care elimina sursele neconforme existente,  

 Comunitati ce nu dispun de o sursa de apa potabila acceptabila si care nu pot fi deservite din sursele 
existente,  
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 Inlocuirea retelelor, cu precadere a celor cu deficiente, cu numar semnificativ de interventii, cu 
intreruperi in alimentare, cu pierderi,  

 Inlocuirea conductelor din azbest din cadrul retelelor. 

7.9 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE 

7.9.1 INTRODUCERE 

Acest capitol contine analiza impacturilor negative sau pozitive produse in perioada de constructie, de 
functionare sau de intretinere a lucrarilor propuse in proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile nu pot fi 
identificate si descrise in detaliu, acest demers fiind dezvoltat in etapa urmatoare a proiectului, respectiv de 
elaborare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a acestui plan. 
Avantajul analizei acestor impacturi, in aceasta faza, consta in faptul ca permite o viziune de ansamblu asupra 
impacturilor negative, astfel incat masurile de diminuare pot fi stabilite si abordate cu o flexibilitate mai mare 
din primele etape de implementare a planului. 

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan, este ilustrat in figura de mai jos care, evidentiaza 
legaturile si influentele intre componentele mediului. 

 

Figura 7-1. Procesul de evaluare a impactului. 

Evaluarea impactului potential are la baza conditiile si caracteristicile generale propuse pentru implementarea 
acestui Plan Director, caracteristici de mediu si cerinte legislative in vigoare. 

Acolo unde este posibil, fiecare efect va fi cuantificat fie ca: Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, unde se vor 
folosi urmatoarele definitii: 

Tabel 7-2  – Definitii. 

ELEMENT DEFINITIE 

Ni Nu sunt deduse forme de impact 

Neglijabil 
Impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel nemasurabil sau are efecte de scurta 
durata 

Minor 
Impactul este cert, dar se anticipeaza niveluri care se vor mentine in limitele conditiilor de 
mediu existente sau poate fi tolerat de populatie 
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ELEMENT DEFINITIE 

Moderat 
Impactul generat poate fi indezirabil (negativ) sau dezirabil (pozitiv) care sa determine 
modificari ale conditiilor actuale de mediu sau sa aiba efecte asupra populatiei 

Major 
Impactul este prognozat cu efecte semnificative, cu raza larga de actiune sau efecte de lunga 
durata asupra mediului sau populatiei 

Tabel 7-3  – Scara de manifestare a impactului. 

ELEMENT DEFINITIE 

Local Efectul se va produce doar in zona amplasamentului sau in cea riverana 

Municipal Efectul se va produce pe o suprafata semnificativa a localitatii sau a zonelor echivalente 

Regional Efectul se va produce la nivelul judetului sau la nivelul zonelor echivalente 

National 
Efectul se va produce pe o arie extinsa si va afecta o mare parte a Romaniei sau va afecta si 
tarile vecine 

7.9.2 UTILIZAREA TERENULUI 

7.9.2.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele forme potentiale de impact: 

 Conflicte cu folosinte sensibile ale terenului in perioada de executie. 

Activitatile de constructii pot avea impacturi negative asupra unor folosinte sensibile ale terenului, cum ar fi 
zonele rezidentiale, spitale sau institutii cu specific de cercetare. Asemenea impacturi sunt de regula datorate 
prafului, zgomotului, perturbarii traficului sau zonelor de acces. 

 Dislocarea permanenta a unor constructii sau activitati existente, aflate in dezvoltare sau propuse pentru 
a fi realizate (zone rezidentiale, comerciale, industriale, recreative, institutionale, zone extractive etc.) 

In general, lucrarile propuse prin acest Master Plan se vor realiza pe traseul sau in vecinatatea facilitatilor de 
apa existente. Ca urmare, nu este de asteptat sa se produca dislocari ale unor constructii, ale unor activitati 
sau a altor facilitati existente. In cazul in care detaliile de proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinta 
actuala a unor suprafete importante de teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ. 

 Conflicte cu alte tipuri de retele existente. 

Avand in vedere extinderea ariei de aplicare a planului, in cadrul acesteia pot functiona numeroase utilitati 
existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta numeroase utilitati existente: strazi, 
drumuri, retele electrice, conducte de gaz, canale de drenare sau irigatii, retele de telecomunicatii. In general, 
se va urmari ca, prin proiectare, lucrarile prevazute in acest plan, sa evite afectarea oricaror lucrari existente. 

 Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului,, cu strategiile de utilizare sau 
reglementari adoptate in vederea reducerii efectelor asupra mediului, incluzand si zonele sensibile. 

Planul analizat va avea ca principal scop reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa 
uzata. La realizarea planurilor urbanistice ale localitatilor, s-a avut in vedere necesitatea realizarii acestei 
infrastructuri astfel incat nu sunt de asteptat conflicte majore cu alte dezvoltari. In orice caz, detaliile de 
executie a lucrarilor vor urmari reducerea potentialelor conflicte cu alte proiecte. 

 Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren. 

Majoritatea lucrarilor din zonele periurbane se vor desfasura pe trasee existente, astfel ca nu se prognozeaza 
afectarea suprafetelor agricole la o valoare semnificativa. 

IMPACTUL PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.2.2 FUNCTIONARE 

In perioada de functionare, au fost identificate urmatoarele potentiale forme de impact: 

 Pentru realizarea modernizarii si reabilitarii lucrarilor existente nu sunt necesare suprafete suplimentare 
de teren. Probleme potentiale asociate ocuparii terenului, pot afecta localitati care nu dispun de statii de 
pompare, tratare sau epurare. 

Suprafetele ocupate sunt reduse ca amploare. Asocierea mai multor localitati la serviciile unor astfel de facilitati 
va minimiza impactul. 
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 Depozitarea namolului de la statiile de epurare ar putea necesita suprafete sporite de teren. 

Procesele avansate de epurare a apelor uzate vor asigura reducerea volumului de namol rezultat si posibilitati 
crescute pentru valorificarea sau utilizarea sa in diverse scopuri benefice. 

 Nu sunt necesare terenuri aditionale in vederea modernizarii si reabilitarii statiilor de epurare sau de 
tratare. 

Posibile probleme privind ocuparea terenului pot aparea, dar vor fi atent evaluate in cadrul Studiului de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a planului. In cazul retelelor nu se asteapta 
schimbari majore a situatiei existente. 

 IMPACTUL PROGNOZAT – MODERAT ADVERS, REGIONAL, TERMEN MEDIU 

7.9.2.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele actiuni sunt menite a diminua impactul masurilor propuse asupra terenului: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole pentru constructii, ori de cate ori este posibil. 

2. Acolo unde este posibil, lucrarile de constructie vor fi planificate in timpul perioadelor neproductive din 
punct de vedere agricol. 

7.9.3 SOLUL SI GEOLOGIA 

7.9.3.1 IMPLEMENTARE 

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost identificate urmatoarele forme de impact: 

 Activitatea seismica poate crea daune constructiilor realizate, expunand in acelasi timp populatia la 
riscuri. 

Unele dintre facilitatile propuse sunt expuse actiunii seismice, afectand functionarea acestora. Alunecarile de 
teren, lichefierea si ruperea de panta reprezinta riscuri semnificative asupra integritatii si functionarii 
constructiilor. Masurile structurale considerate luate vor asigura insa diminuarea acestor efecte. In general, cel 
mai mare risc este reprezentat de eroziunile si alunecarile de teren. Implementarea masurilor de minimizare 
este absolut necesara pentru reducerea efectelor acestor fenomene. 

 Tasarea si/sau afanarea solurilor expansive pot cauza daune structurilor si fundatiilor constructiilor. 

Fundatiile si structurile facilitatilor incluse in acest proiect se extind, in general, sub zona de expansiune, astfel 

ca nu vor fi afectate de aceasta caracteristica a solului. Totusi, unele structuri pot fi serios afectate de prezenta 

acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice trebuie sa identifice zonele cu acest tip de sol si sa propuna masuri 

de minimizare adecvate. 

 Perturbarea solului si indepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar putea determina 
eroziunea solului. 

Problemele semnificative apar de-a lungul traseelor instalatiilor, cum ar fi conductele de aductiune. 
Sedimentarea in curentii de apa ar putea sa creasca in cazul in care acestea raman expuse pe timpul iernii ori 
primaverii sau pe perioada precipitatiilor de primavara si vara. In general, eroziunea este mai severa in cazul 
taluzurilor, solurilor alcatuite din nisipuri cu granulatie mica sau solurilor argiloase. De asemenea, eroziunea 
este ridicata in zonele defrisate de vegetatie pe perioade lungi de timp, cu atat mai mult daca aceste soluri au 
suferit erodari. Eroziunea solului va fi minima daca sunt luate masuri de imbunatatiri funciare pe zonele 
perturbate. De regula, zonele supuse eroziunii sunt inguste si raspandite pe suprafete mari, astfel ca impactul 
este apreciat ca nesemnificativ. Cu toate acestea, uneori sunt necesare masuri de minimizare a acestor 
impacturi. 

 Implementarea acestui plan poate limita accesul la surse geologice importante din punct de vedere 
economic si stiintific. 

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ daca implementarea, exploatarea 
si intretinerea acestuia va restrictiona exploatarea acestor resurse. Unele proiecte pot fi localizate chiar in 
apropierea zonelor miniere active, asupra carora activitatile de constructii ar putea avea impact asupra 
traficului sau operatiunilor miniere ca atare. Coordonarea si programarea corespunzatoare a lucrarilor de 
constructii pot diminua potentialele impacturi. 
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IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.3.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Depozitarea namolului rezultat in urma proceselor de epurare. 

Asigurarea tratarii namolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat in incinta statiilor, cu efecte 
benefice semnificative asupra solului. Aceasta va determina reducerea potentialelor riscuri asupra sanatatii 
populatiei din imediata vecinatate sau asupra ecologiei locale. Cu toate acestea, atata timp cat nu se va realiza 
o monitorizare a calitatii actuale a solului si subteranului, aceste beneficii nu pot fi cuantificate. 

 Exfiltratiile din retelele de canalizare. 

Pierderile din retelele de distributie pot fi reduse semnificativ comparativ cu situatia actuala. Eventualele 
pierderi din reteaua de canalizare pot afecta solul si chiar apele subterane. Masurile de reabilitare propuse vor 
contribui semnificativ la reducerea acestor scurgeri, datorita noilor tehnologii, respectiv materialelor de 
constructie propuse pentru utilizare. Desi sistemul de canalizare va avea o lungime mult mai mare decat este 
in prezent, poate fi obtinuta o reducere importanta a scurgerilor accidentale de ape uzate in subteran. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN LUNG 

7.9.3.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului masurilor propuse asupra solurilor si geologiei: 

1. Atat in faza de proiectare, cat si in faza de executie, vor fi luate masuri practice, pentru a asigura 
reducerea efectelor directe si indirecte generate de posibile seisme, functie de magnitudinea acestora 
in zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecarile de teren, 
prabusirii malurilor. Structurile constructiilor vor fi dimensionate in conformitate cu cele mai recente 
norme si criterii in acest domeniu.  

2. Studiile geotehnice vor fi elaborate pentru amplasamentele tuturor lucrarilor, in vederea stabilirii 
caracteristicilor solului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerintele cerute de specificul 
lucrarilor propuse. In cazul lucrarilor care necesita volume importante de umplutura, materialul utilizat 
va fi certificat din punct de vedere al continutului in substante contaminante. 

3. Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va 
identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol si a impactului asupra calitatii apei. 

Programul de control al eroziunilor va include, fara insa a fi limitat, urmatoarele masuri: 

a. Limitarea traficului tuturor vehiculelor de constructii la caile de acces stabilite si destinate acestui 
obiectiv. 

b. Limitarea indepartarii solului si a stratului vegetal la minimum necesar, atat pentru lucrari provizorii, 
cat si pentru lucrari permanente. 

c. Pamantul din excavatii va fi amenajat cu berme si taluzuri, in vederea ghidarii scurgerii apei de 
precipitatii. 

d. Oriunde este necesar, se vor instala decantoare inainte de descarcarea apelor meteorice intr-un 
receptor. 

e. Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafata, in vederea diminuarii scurgerilor si evitarea 
depunerilor de sedimente in aval de zona afectata de lucrari. 

4.  Implementarea masurilor optime prevazute pentru apa. 

7.9.4 RESURSE DE APA 

7.9.4.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Constructia noilor facilitati ar putea determina degradarea calitatii apei in aval. 

Constructia noilor facilitati ar putea determina degradarea calitatii apei din aval de acestea: sapaturi pentru 
statiile de pompare, montarea conductelor, sapaturi care lasa terenul neconsolidat, vulnerabil la eroziune si 
transportul sedimentelor in cursurile de apa aval de constructii. Suprafetele de teren expuse pot acumula, atat 
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in timpul lucrarilor de constructii si dupa finalizarea acestora, solventi, combustibili sau alte substante nocive 
care pot fi transportate de apele de ploaie in cursurile de apa, degradandu-le. 

In plus, pentru executarea sapaturilor, poate fi necesara evacuarea apei subterane prin pompare continua sau 
intermitenta. Evacuarea acestor ape poate deteriora calitatea apei si poate afecta configuratia canalelor 
existente. Cantitatea de apa ce va fi descarcata, precum si gurile de descarcare vor fi dimensionate cu atentie, 
asigurand dupa caz masurile de minimizare a acestora. 

 Cresterea sau scaderea potentialului de alimentare a acviferului in zona de proiect sau aval de aceasta. 

Nu se asteapta ca implementarea proiectului sa produca un impact semnificativ asupra resurselor de apa 
subterana. Pomparea temporara a apei subterane necesara realizarii excavatiilor, va avea efecte mici si pe 
perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat ca nesemnificativ. 

 Executia lucrarilor de constructii in zone inundabile poate redirectiona viiturile si poate afecta siguranta 
structurilor si securitatea populatiei. 

Localizarea noilor constructii va urmari evitarea acestor zone. Acest impact este considerat nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.4.2 FUNCTIONARE 

Pe parcursul functionarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Prin modernizarea si reabilitarea statiilor de epurare, capacitatea de epurare va fi marita si parametrii 
de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate. 

Monitorizarea continua va asigura verificarea conformarii normelor aplicabile. Se va asigura eliminarea 
poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa si cantitatea descarcarilor de ape netratate vor scadea 
semnificativ. Proiectul propus nu va determina o crestere semnificativa a debitelor, volumelor de apa 
descarcate. 

 Este considerata probabila o reducere semnificativa a incarcarilor emisarilor cu substante poluante. 

Nu se preconizeaza o imbunatatire a clasei de calitate a receptorilor naturali, tinand cont ca: (a) vor persista 
alte surse de poluare, (b) nivelul dilutiei la gurile de descarcare nu este semnificativ, (c) este posibil ca poluarea 
istorica a sedimentelor existente in albiile raurilor sa degradeze in continuare calitatea apei receptorilor. 

 Imbunatatirea calitatii efluentului va contribui la protectia ecosistemelor existente in aval de receptorul 
respectiv. Cu toate acestea, datorita altor surse de poluare ramase active, nu va fi realizata o 
imbunatatire semnificativa a poluarii, prin implementarea acestor masuri unice. 

Planul se aplica nivel judetean, nu la nivelul bazinelor hidrografice. Beneficiul este minor atata timp cat exista 
alte surse de poluare amonte de emisar. 

Nu sunt preconizate emisii semnificative in apele de suprafata rezultate din exploatarea retelelor, statiilor de 
tratare sau a celor de pompare, in comparatie cu situatia existenta. 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

7.9.4.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse asupra resurselor de apa: 

1. Se vor lua masuri pentru conformarea tuturor activitatilor cu cerintele impuse prin normele de protectie 
a calitatii apelor. 

2. Constructorul si operatorul de apa vor realiza si implementa un Plan pentru Prevenirea Poluarii 
datorata apelor meteorice (incluzand un plan de control al eroziunilor) pentru toate lucrarile care 
implica depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pamant. 

3. Operatorul de apa va realiza si implementa un sistem de monitorizare, inspectie si raportare, pentru a 
evalua eficienta masurilor de control, inclusiv pentru perioada de functionare. 

4. Operatorul de apa va cere tuturor industriilor sa aplice si sa controleze masurile de descarcare a apelor 
uzate, conform prevederilor legale in vigoare. 

5. Se vor implementa toate masurile de minimizare prevazute in sectiunea “Solul si geologia”. 
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7.9.5 CALITATEA AERULUI 

7.9.5.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Implementarea planului poate determina cresterea poluantilor specifici, inclusiv ai precursorilor 
ozonului, pe perioade limitate de timp acestia putand depasi limitele acceptabile, expunand astfel, 
receptorii sensibili la concentratii ridicate ale acestor poluanti. 

In timpul implementarii diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport si alte utilaje utilizate, cum 
ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare si alte utilaje asociate, vor emite CO, NO2, SO2 
si PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activitatile de constructii vor determina cresterea 
concentratiei ozonului in zona respectiva. 

PM10 va fi, de asemenea, eliberat sub forma emisiilor fugitive ca urmare a curatirii si excavarii terenului, 
precum si traficului rutier pe drumuri nepavate existente in zona de proiect sau in zona de acces. Emisiile 
fugitive de praf sunt particule care patrund in atmosfera, si care, datorita dimensiunii lor, nu se depun rapid pe 
sol. Desi acest fenomen se va produce temporar, doar pe perioada executiei anumitor lucrari de constructie, 
particulele de praf din aer vor avea un impact masurabil asupra calitatii aerului din vecinatatea zonei de 
constructie. Emisiile fugitive pot varia functie de programul de constructii, activitatile desfasurate si de locatia 
constructiei. De asemenea, caracteristicile solului si conditiile meteorologice, ploile si vantul, vor influenta 
formarea si dispersia emisiilor fugitive. 

Activitatile de constructie specifice acestui proiect, pot genera emisii atribuite autovehiculelor, care vor avea 
un impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidentiale, scoli, spitale si parcuri. Utilajele de 
constructii si emisiile fugitive de particule se vor produce totusi pe termen scurt. 

Emisiile de particule fugitive si precursorii ozonului pot contribui la depasirea pragurilor admisibile pentru ozon 
si PM10. Cu toate acestea, considerand aceste emisii temporare, impactul lor asupra aerului este considerat 
nesemnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.5.2 FUNCTIONARE 

Pe parcursul exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Exploatarea facilitatilor incluse in acest plan poate genera mirosuri care sat afecteze receptorii sensibili. 

Noile statii sau extinderea statiilor de tratare existente pot emite mirosuri datorita prezentei algelor, micro-
organismelor sau gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diferite niveluri, functie de ritmul de functionare 
a statiei, temperatura si conditiile climatice, in special de particularitatile vantului. 

Exploatarea si intretinerea lucrarilor din proiect nu vor genera emisii semnificative de precursori ai stratului de 
ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se poate intampla rareori si in mod accidental, cand utilajele vor fi 
transportate pe drumuri nepavate. Nu sunt de asteptat emisii care sa duca la cresterea nivelului de ozon si 
PM10 la niveluri semnificative si care sa aiba un impact asupra calitatii aerului. 

 Procedeul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a namolului astfel incat, mirosurile 
rezultate vor fi reduse, fiind totusi mai puternice in zona de depozitare finala. 

Totusi, se preconizeaza o crestere a cantitatii de namol tratat in cadrul statiilor, ceea ce ar putea determina o 
crestere a emisiilor de mirosuri. ca urmare, va fi determinata probabilitatea de producere a emisiilor de gaze 
si mirosuri (in special metan si hidrogen sulfurat)si vor fi identificate masurile necesare reducerii riscului 
producerii emisiilor. 

7.9.5.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului masurilor propuse, privind calitatea aerului: 

1. Principalele masuri pentru reducerea impactului asupra calitatii aerului (CO, NO2, SO2, si PM10) in 
perioada executiei constructiilor constau in: 

a. Utilajele de gabarit mare vor fi intretinute conform instructiunilor producatorului, pentru a mentine 
emisiile in limite normale de functionare. Operatorul de apa va cere antreprenorului sa 
implementeze aceste masuri in concordanta cu criteriile practice de aplicare. 

b. Pentru limitarea antrenarii prafului pe santiere sau pe drumurile de acces nepavate, constructorul 
va recurge la stropirea si stabilizarea cu substante chimice adecvate. 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                    Capitolul 7. Planul de investitii pe termen lung. 

  

Pag. 21 

 

c. Pulverizarea cu apa sau aditivi chimici pe baza de apa va fi aplicata pe toate zonele cu trafic 
intens si cu potential ridicat de antrenare a prafului. 

d. Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate de panza sau alte 
mijloace similare. 

2. Standardele de proiectare vor include masuri pentru reducerea mirosurilor, in special pentru acele 
zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative. 

7.9.6 FOLOSINTE AGRICOLE 

7.9.6.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Transformarea terenurilor destinate culturilor agricole sau pasunatului in terenuri neagricole, ocupate 
de noile constructii. 

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate pasunatului. Noile facilitati vor fi amplasate in apropierea 
celor existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totusi pierderi suplimentare de 
teren. In astfel de situatii sunt necesare masuri pentru reducerea acestor efecte. 

 Proiectul poate determina modificari ale mediului inconjurator existent, care prin natura si localizarea 
lor, ar putea determina modificari sau pierderi de terenuri agricole sau de terenuri destinate altor 
folosinte. 

Multe din noile obiecte ale planului vor fi amplasate in apropierea facilitatilor existente, care au suferit modificari 
in raport cu folosinta initiala. Prin urmare, nu se prevad modificari semnificative ale folosintei terenului. 

 Activitatile de constructii pot determina efecte calitative si cantitative negative asupra folosintelor de apa 
pentru agricultura. 

Activitatile de constructii pot avea efecte pe termen scurt asupra folosintei apei pentru agricultura. Daca 
alimentarea cu apa va fi intrerupta, acest lucru se va produce pe perioade scurte de timp, deci impactul asupra 
culturilor agricole nu este considerat semnificativ. 

 Activitatile asociate acestui proiect pot favoriza aparitia unor boli sau epidemii. 

Excavatiile si lucrarile de terasamente pot favoriza activarea unor microbi latenti existenti in forma latenta in 
sol. Pentru zonele in care acest lucru este posibil, se vor fi realiza analize ale solului inainte de realizarea 
excavatiilor si terasamentelor. 

IMPACT PROGNOZAT – MODERAT, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.6.2 FUNCTIONARE 

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact in perioada de functionare a proiectului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.6.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind folosintele agricole: 

1. Evitarea ocuparii terenurilor agricole cu constructii, acolo unde este posibil. 

2. Daca este posibil, lucrarile de constructii vor fi organizate in special in perioada agricola neproductiva. 

3. Toti detinatorii de terenuri agricole vor fi compensati pentru efectele negative asupra terenurilor sau 
productiei. 

7.9.7 RESURSE BIOLOGICE 

7.9.7.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Implementarea proiectului propus poate determina pierderea sau distrugerea anumitor habitate, 
pierderea directa a unor specii, afectarea zonelor umede, perturbarea habitatelor riverane specifice 
speciilor salbatice. 

Formele directe de impact asupra vegetatiei constau in: 
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 indepartarea stratului vegetal, incluzand taierea arbustilor, arborilor sau copacilor pentru realizarea 
lucrarilor de constructie, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor etc.; 

 utilizarea terenului pentru depozitarea temporara a unor materiale de constructii; 

 compactarea solului cu consecinte negative asupra vegetatiei; 

 taierea copacilor din zonele conductelor de apa, permanent sau provizoriu; 

 umpluturi si depozitari in aria zonelor umede. 

Impactul indirect consta in: 

 pierderea vegetatiei ca urmare a eroziunii solului si a sedimentarii; 

 compactarea solului va conduce la reducerea absorbtiei si infiltrarii apei, acumularea substantelor 
organice si cresterea temperaturii la suprafata; 

 aparitia noxelor; 

 reducerea densitatii speciilor; 

 inhibarea speciilor care asigura protectia impotriva pradatorilor; 

 depunerea emisiilor fugitive pe vegetatia adiacenta zonelor de lucru. 

Executia sau exploatarea anumitor facilitati propuse ar putea determina impacturi directe asupra vietii 

salbatice: 

 facilitarea accesului uman in zonele habitatelor neperturbate; 

 mortalitate prin coliziunea cu vehiculele de transport sau datorita activitatilor umane; 

 distrugerea si abandonarea cuiburilor active; 

 pierderea habitatelor ocupate sau cu potential de ocupare; 

 fragmentarea coridoarelor, incluzand restrictionarea punctelor de trecere; 

 pierderea permanenta a unor habitate, inclusiv cuiburi sau zone de refugiu, etc. 

In plus, impacturile negative constau in: 

 stramutarea habitatelor salbatice prin activitatile de constructii; 

 zgomote produse de activitatile de constructie, trafic, statiile de pompare, etc; 

 cresterea iluminatului artificial in preajma constructiilor. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.7.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunitatii locale, comparativ cu situatia 
actuala. 

Reabilitarea si extinderea sistemelor de distributie si canalizare, reabilitatea statiilor de epurare, vor avea 
efecte benefice asupra comunitatii locale prin asigurarea unui regim de presiune adecvat si debite constante, 
conform cerintelor (retele de distributie) si prin eliminarea sau reducerea pericolului de producere a unor 
inundatii ca o urmare a colectarii deficitare a apei pluviale de catre retelele de canalizare (reabilitare si 
extindere canalizare). 

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG 

7.9.7.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind resursele biologice: 

1. Implementarea masurilor de minimizare a impactului, prevazute pentru sectiunile care vizeaza 
calitatea aerului, resursele de apa, geologia si solul. 
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2. In zonele populate de speciile biologice cu protectie speciala (plante, pesti, pasari etc.) se vor lua 
masuri pentru asigurarea cerintelor impuse pentru supravegherea acestora. 

3.  Se va evita, pe cat posibil, ocuparea zonelor desemnate ca habitate importante, specii cu regim 
special, zone umede etc. 

4. In vecinatatea zonelor sensibile, se vor lua masuri speciale pentru controlul eroziunilor, refacerea 
zonelor afectate prin executarea lucrarilor de constructii, indepartarea buruienilor etc. 

5. Consultarea cu autoritatile locale responsabile cu protectia biosferei (Agentia pentru Protectia Mediului 
etc.) in vederea identificarii speciilor si zonelor cu regim special. 

7.9.8 VALORILE CULTURALE 

7.9.8.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Implementarea planului poate afecta resursele culturale al localitatilor. 

Lucrarile de excavatii, terasamentele impreuna cu realizarea lucrarilor de constructii propriu-zise ar putea sa 
determine degradarea unor resurse culturale din zonele respective. Impactul potential asupra resurselor 
culturale poate fi redus la valori nesemnificative, prin implementarea actiunilor propuse in capitolul dedicat 
acestui domeniu. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.8.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Exploatarea anumitor facilitati propuse prin acest proiect, poate avea impact negativ asupra valorilor 
culturale ale zonei. 

Lucrarile se vor limita la zona desemnata acestui scop. Nu sunt prevazute forme de impact asupra valorilor 
culturale pe timpul exploatarii acestor facilitati. Orice forma de impact va fi nesemnificativa. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.8.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind valorile culturale: 

1. O cercetare a valorilor culturale, in vederea identificarii acestora, trebuie facuta anterior etapei de 
proiectare si de executie a lucrarilor de constructii. Scopul este de a evalua si de a localiza (pe harti) 
cat mai precis, valorile culturale semnificative ale zonei. 

2. Fiecare componenta mentionata de specialisti, conform cercetarilor realizate, va fi evaluata, din punct 
de vedere istoric si din punct de vedere al importantei culturale, si vor fi propuse actiuni de minimizare 
a impactului 

3. Siturile arheologice care pot fi afectate de lucrari, vor fi monitorizate, pe baza recomandarilor facute 
de specialistii in domeniu. 

4. In cazul descoperirii unor valori culturale, in timpul lucrarilor de excavatie, activitatea va fi intrerupta 
pana la sosirea specialistilor in domeniu. Acestia vor evalua importanta descoperirilor facute si vor 
recomanda procedura de aplicare pentru fiecare caz in parte, respectiv daca vor continua cercetarile 
sau daca se vor lua masuri de minimizare a impactului asupra valorilor culturale. Constructorul va 
implementa aceste actiuni. 

5. In cazul descoperirii unor schelete umane, lucrarile vor fi oprite. Va fi instiintata procuratura. Se vor 
lua masuri pentru reinhumarea acestora. Lucrarile vor fi reluate numai dupa finalizarea tuturor 
investigatiilor impuse prin legislatia in domeniu. 

7.9.9 ZGOMOTUL 

7.9.9.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 
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 Zgomotul produs in perioada lucrarilor de constructie poate depasi, local si temporar, nivelul admis 

pentru receptorii senzitivi. 

Lucrarile de constructii pot genera niveluri ridicate de zgomot in vecinatatea anumitor zone sensibile, cum ar 
fi scoli, gradinite, spitale, cartiere rezidentiale. Acesta poate fi produs de vehiculele grele de transport, utilaje 
de excavatii si punere in opera a materialelor de constructii. Nivelul zgomotului depinde de tipul activitatilor 
desfasurate, de numarul si tipul utilajelor folosite, de numarul activitatilor desfasurate in paralel etc. 

 Eventualele detonari necesare in perioada lucrarilor de constructie, vor determina perturbarea 

receptorilor sensibili. 

Desi nu se anticipeaza ca vor fi realizate detonari pentru implementarea facilitatilor prevazute in proiect, 
acestea ar putea fi totusi necesare pe zone foarte restranse, pentru dislocarea rocilor sau a fundatiilor vechi 
din beton ce trebuie inlocuite. De asemenea, detonarile pot produce vibratii. Intensitatea acestora depinde de 
tipul rocii, tipul si cantitatea explozibilului utilizat, adancimea exploziei si conditiile climatice. In conditii normale, 
vibratiile nu vor produce pagube in vecinatatea proprietatilor, dar vor perturba receptorii sensibili. 

 Zgomotul produs in perioada de exploatare a utilitatilor, poate depasi limitele admisibile, in anumite 

zone sensibile. 

In sectorul apei potabile se utilizeaza pompe, motoare, compresoare si alte echipamente care pot produce un 
nivel ridicat de zgomot, peste limitele admise. Totusi, astfel de echipamente sunt amplasate, in general, in 
spatii inchise, pentru atenuarea zgomotului. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.9.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Zgomotul produs de functionarea noilor dotari ale infrastructurii propuse. 

Noile echipamente ce vor fi utilizate in dotarea statiilor de pompare, tratare si epurare vor fi mai performante, 
si este de asteptat ca aceste echipamente sa genereze zgomote si vibratii mai reduse. 

Prin urmare, este prevazuta o imbunatatire relativa in comparatie cu situatia curenta (chiar daca in prezent nu 
exista conflicte cu zonele rezidentiale referitor la nivelul zgomotului). 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.9.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind zgomotul: 

1. Operatorul de apa va lua toate masurile pentru conformarea cu normele legale in acest domeniu. 
Verificarile provizorii vor include: 

 Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecarui tip de activitate. 

 Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instructiunilor producatorului. 
Nu este permisa functionarea utilajelor in santier fara dispozitiv de amortizare a zgomotului 
(esapament). 

 Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protectia muncii, va fi aplicat tuturor 
echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor semnale 
de avertizare acustica in favoarea semnalelor vizuale. 

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locatiei de desfasurare a lucrarilor. Acesta va fi afisat si 
se va verifica respectarea lui. 

3. Utilajele de constructii dotate cu roti dintate vor fi puse in functiune doar pe perioada strict necesara. 

4. Vor fi instalate bariere de zgomot in jurul zonelor sensibile la zgomot (scoli, spitale, gradinite etc.), 
daca nu sunt prevazute alte masuri de diminuare a zgomotului. 

5. Operatorul de apa, se va asigura ca toate activitatile de detonare sunt realizate in conformitate cu 
normele si conditiile generale specifice acestui domeniu. 

 Detonarile vor fi acceptate numai daca nu se pot aplica alte solutii de nivelare. 

 Toti rezidentii si detinatorii de activitati economice si comerciale din vecinatatea zonelor 
detonate, vor fi instiintati cu cateva zile inainte. 
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  Detonarea se va face numai dupa realizarea unui plan supus aprobarii autoritatilor 
competente. 

6. Daca zgomotul produs de echipamentele de lucru depaseste valorile admise, se vor achizitiona 
echipamente si utilaje noi care sa se incadreze in aceste limite. 

7. Daca nivelul zgomotului nu poate fi redus la limite admisibile prin alte mijloace, se vor instala panouri 
de atenuare in jurul echipamentelor de lucru. 

8. Acolo unde este posibil, vor fi folosite combinatii ale solutiilor prezentate in sectiunile 6 si 7 in vederea 
reducerii zgomotului la limite acceptabile. 

7.9.10 SIGURANTA PUBLICA, SUBSTANTE PERICULOASE 

7.9.10.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Activitatile asociate acestui proiect pot conduce la cresterea potentialului incendiilor 

Fumatul, scanteile produse de echipamentele de lucru sau alte activitati asemanatoare pot conduce la 
declansarea accidentala a incendiilor. Multe activitati vor fi realizate in zone suburbane, unde exista vegetatie, 
iarba, plante salbatice sensibile la foc. Sunt necesare masuri pentru reducerea acestui tip de impact. 

 Transportul, utilizarea si depozitarea substantelor periculoase ar putea genera pericole pentru muncitori, 
populatie sau mediul inconjurator. 

O serie de substante chimice utilizate in construirea noilor facilitati pot pune in pericol munciorii si populatia. 
Acest tip de impact este determinat de scurgerile accidentale de substante sau utilizarea incorecta a acestora. 
Cu toate acestea, respectarea normelor de securitate si monitorizare specific acestor substante si activitati, 
va reduce riscul, astfel incat, impactul sa fie apreciat ca nesemnificativ. 

 Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele si alte spatii deschise ar putea genera riscuri asupra 
folosintelor recreationale in perioada de constructie. 

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate in vecinatatea zonelor recreative. Constructia, exploatarea si 
intretinerea acestora necesita utilizarea utilajelor de transport, de constructie si de montaj. Pe de alta parte, 
multe din aceste facilitati sunt atractive pentru populatie: lacuri, bazine, parcuri si alte tipuri de spatii deschise. 
Sunt necesare masuri pentru restrictionarea accesului, in vederea diminuarii impactului semnificativ. 

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.10.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Transportul, utilizarea sau depozitarea substantelor periculoase pot pune in pericol muncitorii, populatia 
si mediul inconjurator. 

Statiile de tratare a apei utilizeaza clor gazos in procesele de tratare. Injectarea clorului va distruge agentii 
patogeni, microorganismele, bacteriile si virusii prezenti in apa. Inainte de iesirea apei din statiile de tratare, 
sunt adaugate cantitati reduse de amoniu, in vederea formarii cloraminelor, un dezinfectant mult mai stabil. 
Inmagazinarea clorului gazos sub presiune poate genera emisii de gaz, expunand populatia riverana la un risc 
involuntar. 

 Facilitatile propuse pot instiga la acte de vandalism si sabotaj. 

In cadrul infrastructurii de apa sunt folosite o serie instalatii: apeducte, conducte, statii de pompare, rezervoare 
si bazine de inmagazinare a apei. Aceste facilitati ar putea deveni subiectul unor acte de vandalism si chiar 
sabotaj. Acestea pot varia de la graffiti, distrugerea corpurilor de iluminat, la altele, mult mai serioase, cum ar 
fi distrugerea echipamentelor si utilajelor. Avand in vedere importanta speciala a acestui sistem si riscurile 
care pun in pericol sanatatea populatiei, vor fi luate masuri de securitate riguroase. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

7.9.10.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind siguranta publica si 
substantele periculoase: 

1. Inainte de demararea constructiilor se va stabili un plan pentru combaterea si prevenirea incendiilor. 
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2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizata si pusa in functiune, se va intocmi un plan de 
actiune pentru situatii de urgenta. 

3.  Operatorul de apa va intocmi un plan de actiune pentru interventii, in cazul deversarii unor substante 
periculoase (spre exemplu, vor fi monitorizate permanent posibile scurgeri de clor sau amoniu) 

4. In vederea reducerii pericolului generat de anumite substante periculoase existente in subteran, care 
pun in pericol sanatatea personalului de constructii, operatorul de apa va lua urmatoarele masuri: 

 Verificarea zonelor de derulare a lucrarilor de constructii in vederea depistarii posibilelor 
contaminari cu substante periculoase; se va face o caracterizare a zonei conform naturii 
substantelor depistate; 

 Se determina necesitatea continuarii cercetarilor sau a remedierii acestei contaminari; daca 
activitatile de constructii implica contactul direct al muncitorilor cu solul, vor fi luate masuri 
prevazute in urmatoarea sectiune; in caz contrar nu sunt necesare alte masuri; 

 Daca cercetarile minutioase arata ca substantele descoperite constituie pericol pentru 
sanatatea muncitorilor, vor fi aplicate masuri de protectie in normele specifice protectiei 
muncii. Acestea vor include un plan de siguranta specific fiecarei activitati de constructie. 

5. Toate utilajele care prezinta un grad de risc vor fi echipate cu dispozitive de securitate adecvate. 

6. Constructorul si operatorul de apa vor interzice accesul publicului la punctele unde se executa 
activitatile de constructie. Va fi asigurata paza acestor constructii. 

7.9.11 CONTROLUL TRAFICULUI, TRANSPORT 

7.9.11.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii, au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Implementarea acestui plan poate determina o intensificare temporara a traficului, intarzieri in trafic, 
cresterea numarului de accidente. 

Executia constructiilor poate genera o intensificare a traficului pe rutele utilizate pentru transportul de 
echipamente, materiale de constructii si personal muncitor. Numarul muncitorilor in zona poate varia mult, 
functie de activitatile desfasurate. De asemenea, poate varia volumul pamantului excavat si numarul utilajelor 
grele raspandite de-a lungul lucrarilor. Detalierea pe faze a proiectului poate evalua aceste aspecte. 

 Activitatile de constructii pot determina degradarea cailor de transport, in special a celor rutiere. 

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor de constructii 
ar putea depasi capacitatea normata a drumurilor locale, producand astfel degradarea acestora pe perioada 
constructiilor. Acest lucru este mult mai probabil in cazul drumurilor locale, din zonele rurale, respectiv pe 
drumurile nepavate. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR ADVERS, REGIONAL, TERMEN SCURT 

7.9.11.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Traficul utilajelor de exploatare si intretinere 

Se estimeaza o crestere semnificativa comparativ cu situatia curenta. Avand in vedere fiabilitatea mai buna a 
noilor dotari, este posibil ca traficul sa fie diminuat in unele localitati. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN SCURT 

7.9.11.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiuni propuse, privind controlul traficului si 
transportul: 

1. Inainte de inceperea lucrarilor de constructii se va intocmi un plan de gestionare a traficului, cu 
specificarea rutelor si limitelor de viteza obligatorii. Acesta va fi aprobat de autoritatile locale. 
Autorizatiile de trafic pot fi solicitate si obtinute de la autoritatile competente pentru anumite categorii 
de drumuri. 
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2. In perioada de realizare a conductelor de apa vor fi luate urmatoarele masuri pentru diminuarea 
impactului: 

 Rutele temporare de transport vor fi marcate; in zona excavatiilor si a traversarilor vor fi 
instalate bariere si semnale luminoase. 

 In masura in care este posibil, constructia retelelor de conducte va afecta decat mai putine cai 
de transport, mentinandu-se traficul pe ambele sensuri; atunci cand aceste lucrari se 
desfasoara in zone aglomerate, trebuie sa se tina cont de varfurile de trafic, dimineata si seara 
cand traficul este intens. 

 Constructiile din intersectii vor fi restrictionate pe cel mult jumatate din suprafata acestora. 
Metodele de constructie vor fi adaptate astfel incat sa diminueze efectele produse din executie. 

 In masura in care este posibil, intrarile si iesirile din proprietati private vor ramane deschise, 
folosind mijloace sigure si usor de montat in acest scop. 

 In vederea diminuarii efectelor cumulative, prin realizarea altor proiecte, desfasurate in paralel, 
antreprenorul va asigura coordonarea acestora cu celelalte companii care deruleaza activitati 
similare in zona respectiva. 

3. In perioada de constructie a retelelor de apa si canalizare, vor fi notificate toate serviciile afectate: 
departamentul de pompieri, transport public, politia etc. Operatorul de apa va asigura coordonarea 
planurilor de trafic pentru minimizarea tuturor conflictelor. 

4. Pe durata constructiilor sau la terminarea acestora, orice perturbare a retelei de transport va fi 
remediata conform conditiilor initiale. 

7.9.12 PEISAJUL 

7.9.12.1 IMPLEMENTARE 

Pe perioada implementarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Structurile permanente propuse prin acest proiect pot avea un impact vizual negativ permanent; sunt 
posibile degradari semnificative ale peisajului in zona unor obiecte ale proiectului sau in vecinatatea 
acestora. 

Impactul vizual depinde de tipul facilitatilor propuse. Conductele de apa vor fi, de regula, ingropate si nu vor fi 
vizibile, iar coridorul de utilitati odata realizat va fi renivelat si acoperit cu straturi vegetale. Statiile de epurare 
si tratare a apei, precum si statiile de pompare sunt mult mai vizibile, fiind construite la suprafata. Aceste 
facilitati vor avea un aspect industrial si afecteaza vizual calitatea zonei. 

Un alt aspect important este legat de caracteristicile originale ale zonei, respectiv daca proiectul este 
implementat intr-o zona in care deja exista constructii sau este folosita o zona naturala. Majoritatea statiilor de 
tratare va consta in modernizarea si retehnologizarea celor existente. In aceste conditii, se va fi realiza numai 
extinderea acestor constructii. In general, cand noile constructii sunt ridicate in apropierea constructiilor 
existente, contrastul cu zonele invecinate este mai putin semnificativ. 

Daca anumite componente ale proiectului vor fi amplasate in zone vizual sensibile (parcuri, zone de recreere, 
spatii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi vizibile de la distanta 
mare, de pe drumurile publice cu trafic intens, de asemenea, vor avea un impact vizual semnificativ, daca nu 
sunt luate masuri de minimizare a impactului. 

  Realizarea lucrarilor de constructii prevazute in acest proiect poate necesita taierea copacilor, excavatii, 
un impact asupra cladirilor sau asupra cailor de circulatie existente. 

Marea majoritate a obiectivelor acestui plan va fi construita in apropierea constructiilor existente: statii de 
tratare, rezervoare de inmagazinare si conducte de apa. Prin urmare, impactul estetic atribuit noilor constructii 
nu va fi semnificativ. 

Cu toate acestea, sunt posibile totusi impacturi estetice negative ca urmare a realizarii unor obiective ale 
proiectului. Aceste forme de impact vor fi analizate in detaliu cand se va face evaluarea impactului asupra 
mediului, pentru fiecare obiectiv in parte. 

 Noile facilitati prevazute in acest proiect pot crea noi surse de iluminat sau reflectie a luminii, care vor 
avea efecte negative in timpul noptii sau chiar in timpul zilei, pentru zonele invecinate. 

Lucrarile pe timp de noapte ar putea necesita functionarea in exterior a anumitor surse de iluminat: statii de 
tratare, statii de pompare, statii de epurare, etc. Acestea vor fi adaugate la sursele existente, astfel ca, uneori, 
acest impact este nesemnificativ. Dar cand aceste noi surse sunt necesare in zonele rurale sau in parcuri, 
impactul estetic poate fi semnificativ. 
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 Constructiile care necesita perturbarea solului, ar putea genera un impact estetic pe termen scurt. 

Unele constructii ar putea necesita lucrari de excavatii, indepartarea solului vegetal, nivelari etc. Perturbarea 
solului poate avea impact vizual pe termen scurt, datorita contrastului cu zonele adiacente neperturbate. Dupa 
revegetarea acestor zone si in unele cazuri, reamenajarea lor, acest tip de impact este considerat 
nesemnificativ, luand in considerare si perioada scurta de manifestare. 

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU 

7.9.12.2 FUNCTIONARE 

Pe perioada exploatarii au fost identificate urmatoarele impacturi potentiale: 

 Impact datorat noilor constructii. 

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt modificate nesemnificativ in comparatie cu cele existente. 
Acestea nu vor necesita spatii suplimentare si nu vor modifica regimul de inaltime. 

Retelele de distributie si canalizare nu vor induce un impact vizual semnificativ. ca urmare, acestea sunt 
considerate schimbari vizuale nesemnificative, in comparatie cu situatia existenta. 

IMPACT PROGNOZAT –NESEMNIFICATIV, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG 

7.9.12.3 MASURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI 

Urmatoarele masuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind peisajul: 

1. In masura in care este posibil, amplasarea constructiilor va asigura reducerea impactului vizual, prin 
diminuarea interferentei cu alte elemente de suprafata existente. Elementele de constructie se vor 
incorpora armonios cu situatia existenta. 

2. La finalizarea noilor constructii vor fi aplicate culori placute, care sa se incadreze armonios in peisajul 
existent. 

3. Urmatoarele actiuni vor fi evitate sau limitate la minimum necesar: taierea copacilor adulti, demolari 
sau excavari. Imprejmuirile care separa obiectele proiectului de zonele rezidentiale adiacente sau de 
drumuri vor fi realizate in asa fel incat sa reduca impactul estetic. 

4. Utilizarea instalatiilor de iluminat se va face astfel incat sa nu afecteze traficul, zone rezidente sau 
fauna salbatica. 

5. In vederea reducerii reflexiei luminii solare, fatadele constructiilor vor fi realizate din materiale care sa 
diminueze acest fenomen. 

6. Taierea sau distrugerea vegetatiei vor fi limitate la minimum. Dupa executia si punerea in functiune a 
constructiilor, coridoarelor de conduct conducte si a altor facilitati, suprafetele afectate vor fi 
revegetate. 

7.10 ATINGEREA TINTELOR/OBIECTIVELOR 

Realizarea obiectivelor sta la baza dezvoltarii Strategiei Judetului respectiv a Regiunii Vest. 

7.11 CERINTE INSTITUTIONALE 

Performanta institutionala corespunzatoare, in special pentru administrarea investitiilor, reprezinta o 
caracteristica esentiala a cerintelor POIM si PODD. In timp ce una dintre cerintele principale ale POIM/PODD 
este continuarea regionalizarii serviciului, este deosebit de important si faptul ca Operatorul Regional sa aiba 
capacitatea administrativa necesara pentru a implementa eficient sumele de bani considerabile care sunt 
propuse in etapele 3 si 4 ale Master Plan-ului pentru a se conforma derogarilor prevazute in Tratatul de 
Aderare. 

7.11.1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REGIONALIZAREA 

Orice investitie propusa trebuie sa ia in considerare conceptul unei abordari regionale privind furnizarea 
serviciului de alimentare cu apa, colectare si epurare a apelor uzate si de tratare si evacuare a namolului de 
canalizare si a celui provenit din tratarea apei.  

Exista avantaje si dezavantaje atunci cand se ia in calcul o solutie regionala sau locala pentru furnizarea 
serviciului; in orice caz, este foarte dificil sa se stabileasca reguli solide si rapide pentru oricare dintre abordari 
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pe durata evaluarii initiale a investitiilor care sunt, in general, utilizate pe durata dezvoltarii unui Master Plan 
de 30 de ani. Evaluarea completa a optiunilor tehnice, financiare si de mediu poate fi revizuita in intregime 
doar pe durata dezvoltarii studiilor de fezabilitate detalizate. 

Tabel 7-4  – Avantaje si dezavantaje solutie regionala/solutie locala 

Management 
Management solid disponibil din 

partea Operatorului Regional 
Capacitate de management limitata 

sau lipsa 

Respectarea calitatii 
Analize de laborator si proceduri 
eficiente disponibile din partea 
Operatorului Regional  

Capacitate limitata sau lipsa acesteia 

Securitatea furnizarii 
serviciului 

Operatorul Regional poate oferi 
managementul riscului si resurse  

Limitata sau fara acoperire in caz de 
urgenta  

Sprijin Operator Regional Fara sprijin suplimentar 

Intretinere Operator Regional Capacitate inexistenta 

Implementare Operator Regional cu experienta Fara experienta/experienta redusa 

Modificari legislative 
Operator Regional cu experienta 
relevanta 

Capacitate insufiecienta 

Extindere 
Capacitate de rezerva in conductele 
principale 

Capacitate de rezerva limitata din 
foraje 

Depreciere 
Durata de exploatare lunga a activelor 
din conductele principale  

Durata scurta de exploatare a activelor 
echipamentelor mecanice si electrice  

7.11.2 REGIONALIZAREA SERVICIULUI DE APA POTABILA 

Ca regula generala, zonele urbane cu populatie de peste 2.000 de locuitori au fost prevazute cu elementele 
de baza ale unui sistem durabil de alimentare cu apa potabila (desi sunt si exceptii notabile unde fie nu exista 
sisteme de alimentare publica cu apa, fie au fost implementate recent). Majoritatea facilitatilor au fost construite 
sau renovate in timpul industrializarii accelerate a Romaniei pe durata celor 40 de ani de planificare 
centralizata.  

Facilitatile pentru zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori au fost, in general, extinse, reabilitate sau se afla 
in curs de reabilitare sau inlocuire in baza mai multor proiecte de investitii, in principal din Fondul de Coeziune.  

Problema principala a regionalizarii este ca, majoritatea statiilor de tratare si sursele de apa aferente prezinta 
o capacitate mai mult decat suficienta pentru satisfacerea nevoilor curente si, in mai multe cazuri, prezinta 
capacitate de tratare de rezerva suficienta prin care se poate furniza apa potabila unui numar de consumatori 
superior celui actual.  

Totusi, situatia privind alimentarea cu apa a satelor si a oraselor mici cu o populatie mai mica de 10.000 de 
locuitori si a oraselor care nu au unitati industriale nu a fost niciodata considerata ca o prioritate pentru investitii. 
Doar in ultimii 10 ani au fost alocate fonduri pentru a rezolva problema sistemelor complet inadecvate de 
alimentare cu apa in mediul rural. 

7.12 CONCLUZII 

Analiza si evaluarea situatiei existente in corelare cu Planul National de Dezvoltare, la nivel judetean, arata ca 
trebuie puse in aplicare investitii majore in judetul Hunedoara. Premizele accesarii de noi fonduri 
nerambursabile, din punct de vedere al procesului de regionalizare, au fost create, in acest moment existand 
cerintele institutionale cerute de procesul de regionalizare (existenta ADI, existenta OR, existenta Contractului 
de delegare), proces care insa va trebui extins si la celelalte localitati din judet, care vor sa acceseze fonduri 
nerambursabile.  

Planul de investitii pe termen lung reflecta consideratii generale dezvoltate in cadrul strategiei judetului 
Hunedoara – aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA pentru a folosi perioadele de timp ramase, 
pana la indeplinirea condtionalitatilor de conformare la cerintele standardelor europene:  

 privind alimentarea cu apa – reducerea pierderilor si de adaptare a capacitatilor statiilor de tratare la 
debitul real de apa pentru a evita supradimensionarea infrastructurii;  

 privind reteaua de canalizare – reducerea infiltratiilor pentru a permite proiectarea viitoarelor obiecte, 
cum sunt colectoare, statii de pompare si statii de epurare, la cerintele reale.  
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In afara de problemele tehnice, intarirea capacitatii institutionale este foarte importanta pentru a obtine o 
dezvoltare durabila.  

Propunerile pentru dezvoltare ulterioara, aplicabile atat pentru ADI, cat si pentru OR, sunt urmatoarele:  

 extinderea participarii in ADI, pana la integrarea tuturor UAT-urilor in aria de operare;  

 extinderea treptata a ariei de operare pana la acoperirea necesarului zonal din judetul Hunedoara, iar 
in perspectiva, aderarea la un operator regional din regiunea de Vest;  

 intocmirea unui plan de afaceri al OR care sa fie realist, pentru a gestiona dezvoltarea companiei;  

 respectarea strategiei de tarifare si actualizarea conforma a tarifelor, astfel incat acestea sa reflecte 
costul economic al serviciilor furnizate;  

 ajustarea periodica a indicatorilor cheie de performanta, astfel incat acestia sa masoare de maniera 
optima realizarile seviciilor;  

 restructurarea organizatiei pentru a-i permite sa reactioneze la crestere.  

7.12.1 CONCLUZII GENERALE – APA 

In judetul Hunedoara, toate comunitatile din ariile de operare a APASERV VALEA JIULUI respectiv  APAPROD 
DEVA, cu mai mult de 10.000 de locuitori dispun sau au in curs de executie sisteme centralizate de alimentare 
cu apa potabila de un tip sau altul. 

Exceptie fac comunitatile din aria de operare a operatorului SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Orastie, care nu 
au beneficiat de investitii in niciun exercitiu financiar major la nivel UE (ISPA, POS, POIM) si pentru care sunt 
prevazute masurile investitionale necesare indeplinirii conditionalitatilor de conformare in domeniul sistemelor 
centralizate de canalizare, respectiv  pentru adoptarea unor solutii tehnico-economice regionale (clusterizarea) 
la nivelul ariei de operare in ceea ce priveste infrastructura de apa uzata in cadrul Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara – etapa 2.  

O parte din orasele si comunele cu populatii intre 2.000 si 10.000 de locuitori nu au surse adecvate, ce provin 
in principal din ape subterane. Pentru aceste localitati, in cadrul Master Plan-ului, sunt prevazute masuri care 
au in vedere cresterea gardului de siguranta a acestor surse, tratarea adecvata a apei prin adoptarea unor 
facilitati adaptate la amprenta de tratabilitate a apei brute si suplimentarea surselor acolo unde este necesar 
sau „regionalizarea” prin renuntarea la sursele existente si preluarea apei potabile din sistemele de alimentare 
invecinate, care dispun de capacitatea neceasara si ofera apa de calitate, cu costuri reduse. Pentru 
comunitatile mai mici s-a propus conectarea acestora la sistemele centralizate existente, prin extinderea 
conductelor de transport apa potabila. Adoptarea solutiilor tehnice s-a realizat pe baza unei analize de optiuni 
privind includerea in schema regionala a operatorului SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Orastie, fiind analizate 
elementele referitoare la conditiile locale de relief (si de implicatiile energetice asociate), situatia actuala a 
infrastructurii, deficientele inregistrate, precum si a celor legate de proximitatea altor comunitati si de relatia 
cu/performanta investitiilor implementate sau in curs de derulare in cadrul altor proiecte finantate din alte surse 
si/sau in cadrul altor programe de finantare.  

Luand in considerare vechimea sistemelor de alimentare cu apa din aria de operare, au fost prevazute investitii 
pentru captari si statii de tratare in scopul asigurarii conformarii la Directiva nr. 2184/2020 privind calitatea apei 
destinate consumului uman.   

7.12.2 CONCLUZII GENERALE – COLECTAREA SI EPURAREA APEI UZATE 

Romania si-a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea 
apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate. In 
vederea conformarii cu prevederile acestor directive Romania a avut perioade de tranzitie, aceste nefiind 
respectate. Astfel, pana in decembrie 2015, era necesara conformarea cu anumiti parametri ai apei potabile, 
iar pana in 2018 trebuiau indeplinite obligatiile privind colectarea si tratarea apei uzate in aglomerarile cu peste 
2000 l.e., cu termen intermediare pentru aglomerarile peste 10.000 l.e. in decembrie 2015. 

Tinand cont de gradul de conectare al populatiei din aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA (a se 
vedea Anexa 0 la Cap. 2) la serviciile de canalizare, luand in considerare deficientele infrastructurii existente 
de canalizare, este evident ca investitiile trebuie sa continue pentru a se asigura conformarea de la aceasta 
baza intr-o perioada scurta. Din acest motiv, cat si pentru administrarea eficienta a sistemelor in viitor, este 
necesara continuarea abordarii regionale a colectarii apelor uzate si epurarii.  

In acest sens, la nivelul ariei de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA au fost propuse investitii privind 
regionalizarea ariei de operare in ceea ce priveste asigurarea serviciilor de colectare si epurare apa uzata. 



Etapa 3 Etapa 3 Etapa 4

2021-2027 FC
2021-2027 

Alte fonduri
> 2028

FC 

(euro)

Alte surse 

(euro)

Total Alimentare cu apa 32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 22,628,830 10,368,747

Total apa uzata 34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 18,946,751 15,320,747

Cheltuieli cu echipamente/dotari 10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 2,887,610 7,500,000

TOTAL GENERAL 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 44,463,191 33,189,494

Componenta

Costuri 

totale 

(euro)

Sursa de finantare

Anexa 7 Total



JUDETUL:

Costurile de investitii pe etape si UAT

Toate costurile sunt exprimate in preturi constante, in EURO, anul de baza 2021

Etapa 3 Etapa 3 Etapa 4

2021-2027 FC
2021-2027 Alte 

fonduri
> 2028

FC 

(euro)

Alte surse 

(euro)

1 MUNICIPIUL ORASTIE 62,618,539 39,318,128 6,618,056 16,682,355 39,318,128 23,300,411

1.1 Alimentare cu apa 24,070,051 17,483,767 3,026,284 3,560,000 17,483,767 6,586,284

1.2 Apa uzata 28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 18,946,751 9,214,127

1.3 Dotari alimentare cu apa 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000 1,663,690 6,000,000

1.4 Dotari canalizare 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000 1,223,920 1,500,000

2 UAT BERIU 2,702,425 1,667,545 494,327 540,553 1,667,545 1,034,880

2.1 Alimentare cu apa 2,044,958 1,667,545 0 377,413 1,667,545 377,413

2.2 Apa uzata 657,467 0 494,327 163,140 0 657,467

3 UAT Turdas 2,221,715 0 1,699,484 522,231 0 2,221,715

3.1 Alimentare cu apa 176,770 0 0 176,770 0 176,770

3.2 Apa uzata 2,044,945 0 1,699,484 345,461 0 2,044,945

4 UAT Martinesti 1,599,763 608,899 0 990,864 608,899 990,864

4.1 Alimentare cu apa 779,763 608,899 0 170,864 608,899 170,864

4.2 Apa uzata 820,000 0 0 820,000 0 820,000

5 UAT Rapoltu Mare 4,284,595 1,843,762 1,674,110 766,723 1,843,762 2,440,833

5.1 Alimentare cu apa 2,150,737 1,843,762 0 306,975 1,843,762 306,975

5.2 Apa uzata 2,133,858 0 1,674,110 459,748 0 2,133,858

6 UAT Orastioara de Sus 4,225,648 1,024,856 2,796,550 404,243 1,024,856 3,200,793

6.1 Alimentare cu apa 3,775,297 1,024,856 2,493,441 257,000 1,024,856 2,750,441

6.2 Apa uzata 450,351 0 303,108 147,243 0 450,351

32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 22,628,830 10,368,747

34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 18,946,751 15,320,747

10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 2,887,610 7,500,000

77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 44,463,191 33,189,494

Total Alimentare cu apa

Total apa uzata

Cheltuieli cu echipamente/dotari

TOTAL GENERAL

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE

Anexa D.1 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATA GOSCOM SA

Nr. Crt. Articol
Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

Anexa 7.1



JUDETUL:

Total costuri de investitii pe categorii de costuri pentru toate UAT-urile

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 24,070,051 17,483,767 3,026,284 3,560,000 2,044,958 1,667,545 0 377,413 176,770 0 0 176,770

1.1 Sursa 4,729,166 3,729,166 0 1,000,000 838,261 668,261 0 170,000 0 0 0 0

1.2 Aductiuni 3,129,984 3,129,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 9,426,436 7,426,436 0 2,000,000 282,793 222,793 0 60,000 0 0 0 0

1.4 Rezervoare 304,435 244,435 0 60,000 292,820 170,407 0 122,413 130,512 0 0 130,512

1.5 Statii de pompare apa 0 0 0 117,516 92,516 0 25,000 46,258 0 0 46,258

1.6 Conducta de transport 0 0 0 0 198,590 198,590 0 0 0 0 0 0

1.7 Retea de distributie 6,480,031 2,953,747 3,026,284 500,000 314,978 314,978 0 0 0 0 0 0

2 Apa uzata 28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 657,467 0 494,327 163,140 2,044,945 0 1,699,484 345,461

2.1 Retea canalizare 6,318,765 2,226,993 3,591,772 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Colector canalizare 1,981,443 1,981,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 244,710 122,355 0 122,355 491,543 0 328,403 163,140 690,922 0 345,461 345,461

2.4 Conducte de refulare 108,327 108,327 0 0 165,924 0 165,924 0 1,354,023 0 1,354,023 0

2.5 Statii de epurare 19,507,633 14,507,633 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 52,230,929 36,430,518 6,618,056 9,182,355 2,702,425 1,667,545 494,327 540,553 2,221,715 0 1,699,484 522,231

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 779,763 608,899 0 170,864 2,150,737 1,843,762 0 306,975 3,775,297 1,024,856 2,493,441 257,000

1.1 Sursa 0 0 0 0 41,560 31,560 0 10,000 216,080 171,080 0 45,000

1.2 Aductiuni 0 0 0 0 76,824 76,824 0 0 853,776 853,776 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 0 0 0 0 109,975 0 0 109,975 385,197 0 308,197 77,000

1.4 Rezervoare 120,864 0 0 120,864 536,240 426,240 0 110,000 425,814 0 340,814 85,000

1.5 Statii de pompare apa 235,032 185,032 0 50,000 369,004 292,004 0 77,000 235,032 0 185,032 50,000

1.6 Conducta de transport 423,867 423,867 0 783,512 783,512 0 0 1,175,407 0 1,175,407 0

1.7 Retea de distributie 0 0 233,622 233,622 0 483,991 0 483,991 0

2 Apa uzata 820,000 0 0 820,000 2,133,858 0 1,674,110 459,748 450,351 0 303,108 147,243

2.1 Retea canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Colector canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 919,496 0 459,748 459,748 294,485 0 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare 0 0 0 0 1,214,362 0 1,214,362 0 155,866 0 155,866 0

2.5
Statii de epurare/bazine de 

colectare
820,000 0 0 820,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,599,763 608,899 0 990,864 4,284,595 1,843,762 1,674,110 766,723 4,225,648 1,024,856 2,796,550 404,243

MARTINESTI RAPOLTU MARE

BERIU - 

Total 

 (euro)

TURDAS - 

Total 

 (euro)

RAPOLTU 

MARE - Total 

 (euro)

ORASTIOARA 

DE SUS - 

Total 

 (euro)

MASTER PLAN  - ACTUALIZARE

Anexa D.2 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG - ALIMENTARE CU APA SI APA UZATA

ORASTIOARA DE SUS

DescriereNr. Crt.

MARTINESTI - 

Total 

 (euro)

ORASTIE - 

Total 

 (euro)

DescriereNr. Crt.

ORASTIE BERIU TURDAS 

HUNEDOARA - Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Anexa 7.2



Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 40,661,267 24,292,520 5,519,725 10,849,022

1.1 Sursa 5,825,066 4,600,066 0 1,225,000

1.2 Aductiuni 4,060,584 4,060,584 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 10,204,401 7,649,229 308,197 2,246,975

1.4 Rezervoare 1,810,685 841,082 340,814 628,789

1.5 Statii de pompare apa 1,002,842 569,552 185,032 248,258

1.6 Conducta de transport 2,581,377 1,405,970 1,175,407 0

1.7 Retea de distributie 7,512,622 3,502,347 3,510,275 500,000

1.8 Dotari apa 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000

2 Apa uzata 36,991,418 20,170,671 7,762,800 9,057,947

2.1 Retea canalizare 6,318,765 2,226,993 3,591,772 500,000

2.2 Colector canalizare 1,981,443 1,981,443 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 2,641,156 122,355 1,280,854 1,237,947

2.4 Conducte de refulare 2,998,501 108,327 2,890,174 0

2.5 Statii de epurare 20,327,633 14,507,633 0 5,820,000

2.6 Dotari canal 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000

Total 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969

Total 

 (euro)
DescriereNr. Crt.

Total 



JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.1 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

Captare Sibisel (181.14 l/s) buc 1 3,729,166 3,729,166 3,729,166 3,729,166 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Sibisel 
gl 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000

Captare Rausor (32.46 l/s) buc 1 668,261 668,261 668,261 668,261 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Rausor
gl 170,000 170,000 170,000 0 170,000

Reabilitare aductiune apa bruta Dn 400 mm 

(PEID / PAFSIN)
m 14,250 220 3,129,984 3,129,984 3,129,984 0

Extindere conducta de aductiune apa potabila 

Sibisel Dn 225 mm PEID
m 9,800 87 853,776 853,776 853,776 0

STAP Orastie (Orastie) - 200 l/s buc 1 7,426,436 7,426,436 7,426,436 7,426,436 0

STAP Sibisel (Beriu) - 6 l/s buc 1 222,793 222,793 222,793 222,793 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

STAP Orastie
gl 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

STAP Sibisel (Beriu)
gl 60,000 60,000 60,000 0 60,000

statii de pompare pe aductiunea Sibisel buc 2 46,258 92,516 92,516 92,516 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare pe aductiunea Sibisel (UAT 

Beriu) 

gl 25,000 25,000 25,000 0 25,000

Statii de pompare pentru Martinesti buc 4 46,258 185,032 185,032 185,032 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare Martinesti
gl 50,000 50,000 50,000 0 50,000

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statie de pompare UAT Turdas
buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258

Statii de pompare pentru Rapoltu Mare 

(Bobalna / Folt)
buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258 0

Statii de pompare pentru Rapoltel buc 3 66,496 199,488 199,488 199,488 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare UAT Rapoltu Mare
gl 65,000 65,000 65,000 0 65,000

Conducta de aductiune1.2

Cantitate
Cost 

unitar (euro)

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa D3 Planul de investitii pe termen lung - Costuri de investitii pe etape si categorii de costuri

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Sursa de finantare

SZAA ORASTIE

1.1 Sursa de apa

Costuri totale 

(euro)
Nr.crt. Articol Descriere U.M.

Statie de pompare1.4

1.3 Statie de tratare

Anexa 7.3 apa



Rezervoare "Chimica" +1 statie de clorinare buc 2 67,230 244,435 244,435 244,435 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice GA gl 60,000 60,000 60,000 0 60,000

Rezervoare Rapoltu Mare (Bobalna / Folt) + 1 

statie de clorinare
buc 2 67,230 244,435 244,435 244,435 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

rezervoare si statii de clorinare UAT Rapoltu 

Mare

gl 110,000 110,000 110,000 0 110,000

Rezervor Cucuis (UAT Beriu) buc. 1 60,432 170,407 170,407 170,407 0

Rezervor Rapoltel buc. 1 67,230 181,805 181,805 181,805 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

rezervor Cucuis
gl 45,000 45,000 45,000 0 45,000

Reabilitare rezervor Turdas buc. 1 130,512 130,512 130,512 130,512

Reabilitare rezervoare Martinesti buc 2 60,432 120,864 120,864 120,864

Reabilitare rezervor Beriu buc. 1 77,413 77,413 77,413 77,413

Extindere conducta de transport apa potabila 

Orastie - Rapoltu Mare (Bobalna / Folt)
m 6,100 94 573,302 573,302 573,302 0

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Sibisel Cucuis
m 2,585 77 198,590 198,590 198,590 0

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Rapoltu Mare - Rapoltel
m 2,500 84 210,210 210,210 210,210 0

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Orastie - Martinesti
m 5,041 84 423,867 423,867 423,867 0

Reabilitare retea de distributie  - conducte PEID 

De 20 - 100 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 1,069 117 125,022 125,022 125,022 0

Reabilitare retea de distributie  - conducte PEID 

De 100 - 300 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 8,414 229 1,924,769 1,924,769 1,924,769 0

Extindere retea de distributie Cucuis m 2,300 77 176,695 176,695 176,695 0

Extindere retea de distributie Sibisel m 1,800 77 138,283 138,283 138,283 0

Extindere retea de distributie Rapoltel m 2,041 77 156,798 156,798 156,798 0
Extindere retea de distributie Orastie cf PUG 

Orastie (dezvoltarea zonei de intravilan a 

localitatii)

m 4,500 117 526,284 526,284 0 526,284

Bransament nou Dn63 mm inclusiv camin 

apometru echipat
buc 200 974 194,880 194,880 194,880 0

DMA Retea de distributie (Dn 100, Dn 150, Dn 

200, Dn 300, Dn 400)
buc 2 99,538 199,076 199,076 199,076 0

SCADA CENTRAL buc. 1 510,000 510,000 510,000 510,000 0

Reabilitare echipamente SCADA gl 500,000 500,000 500,000 500,000

Masuri privind eficientizarea energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice
gl 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

29,712,615 22,226,284 3,026,284 4,460,047 22,226,284 7,486,331

Conducta de transport apa 

potabila

Total Alimentare cu apa 

1.6

1.5 Rezervor

Retea de distributie1.7



JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.2 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

Captare Valea Rea (8.31 l/s) buc 1 171,080 171,080 171,080 171,080 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Valea Rea
gl 45,000 45,000 45,000 0 45,000

Conducta de aductiune STAP Costesti - Ocolisul 

Mic
m 4200 77 322,661 322,661 0 322,661

Conducta de aductiune STAP Costesti - 

Gradistea de Munte
m 11100 77 852,746 852,746 0 852,746

Reabilitare STAP Costesti (8.3 l/s) buc 1 308,197 308,197 308,197 0 308,197

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

STAP Costesti 
gl 77,000 77,000 77,000 0 77,000

Statii de pompare pentru Ocolisul Mic buc 2 46,258 92,516 92,516 0 92,516

Statii de pompare pentru Gradistea de Munte buc 2 46,258 92,516 92,516 0 92,516

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare
gl 50,000 50,000 50,000 0 50,000

Rezervor + statie de clorinare Ocolisul Mic buc 1 170,407 170,407 170,407 0 170,407

Rezervor + statie de clorinare Gradistea de 

Munte
buc 1 170,407 170,407 170,407 0 170,407

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

rezervoare
gl 85,000 85,000 85,000 0 85,000

Retea de distributie Ocolisul Mic m 4,300 77 330,343 330,343 0 330,343

Reteade distributie Gradistea de Munte m 2,000 77 153,648 153,648 0 153,648

2,921,521 171,080 2,493,441 257,000 171,080 2,750,441

JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.3 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

Captare izvor Boiu (1,9 l/s) buc 1 31,560 31,560 31,560 31,560 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Boiu
gl 10,000 10,000 10,000 10,000

1.2 Conducta de aductiune
Extindere conducte de transport apa potabila  - 

conducte PEID De 110 mm, PN10
m 1,000 77 76,824 76,824 76,824 0

1.3 Statie de tratare Statie de clorinare buc 1 109,975 109,975 109,975 0 109,975

Statie de pompare apa buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAP
gl 12,000 12,000 12,000 12,000

1.5 Rezervor Rezervoare de inmagazinare buc 1 0 0 0 0

1.6 Retea de distributie
Extindere retea de distributie  - conducte PEID 

De 110 mm, PN10
m 1,000 77 76,824 76,824 76,824 0

363,441 231,466 0 131,975 231,466 131,975

Conducta de transport apa 

potabila
1.2

Nr.crt.

Nr.crt.

1.1 Sursa de apa

1.5

Articol

Total Alimentare cu apa 

Total Alimentare cu apa 

Rezervor

Descriere U.M. Cantitate

U.M. Cantitate
Cost 

unitar (euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

Cost 

unitar (euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

Descriere

Retea de distributie1.6

Articol

1.1 Sursa de apa

1.4 Statie de pompare

SL BOIU

HUNEDOARA

SZAA Orastioara de Sus

HUNEDOARA

1.3 Statie de tratare

1.4 Statie de pompare



JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.15 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

1.1.1 Autoturisme tip furgoneta buc 2 39,000 78,000 78,000 78,000 0

1.1.2
Autoturisme cu echipamente de interventie 

rapida
buc 2 89,485 178,970 178,970 178,970 0

1.1.3 Buldoexcavator 45 CP buc 2 65,900 131,800 131,800 131,800 0

1.1.4 Autobasculante mici buc 1 50,000 50,000 50,000 50,000 0

1.1.5 Autobasculante mari buc 1 91,920 91,920 91,920 91,920 0

1.1.6 Autolaborator detectie pierderi buc 1 133,000 133,000 133,000 133,000 0

1.1.7. Dotari necesare pe termen lung gl 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1.3 Alte dotari
Debitmetre, loggeri, regulatoare de presiune 

etc. pentru intreaga arie de operare
ls 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

1.4  Digitalizare Solutie Informatica Digitalizare ls 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Total dotari 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000 1,663,690 6,000,000

Dotari masini

Sursa de finantare

Dotari necesare 

Descriere U.M.
Cost 

unitar (euro)

Costuri totale 

(euro)
Nr.crt. Articol

HUNEDOARA

Cantitate



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

Extindere retea de canalizare in cartierele 

dezvoltate cf PUG Oratie-  Dn <500 mm
ml 4,500 243 1,091,772 1,091,772 0 1,091,772

Reabilitare retea canalizare -Decebal Dn 

<500 mm,  inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 247 243 59,926 59,926 59,926 0

Reabilitare retea canalizare - str. Dealu 

Mic, Dn <500 mm,  inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

ml 1,026 243 248,924 248,924 248,924 0

Reabilitare retea canalizare - cartier 

Pricazului Dn <500 mm,  inclusiv desfacere 

si refacere sistem rutier

ml 5,177 243 1,256,023 1,256,023 1,256,023 0

Reabilitare retea canalizare - Eroilor Dn 

<500 mm,  inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 627 243 152,120 152,120 152,120 0

SCADA CENTRAL buc 1 510,000 510,000 510,000 510,000 0

Reabilitare echipamente SCADA gl 500,000 500,000 500,000 500,000

Masuri privind eficientizarea energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice
gl 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Extinderere colector de canalizare -  Dn 

>500 mm, inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 156 398 62,119 62,119 62,119 0

Reabilitare colector de canalizare -  Dn 

>500 mm, inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 4,820 398 1,919,324 1,919,324 1,919,324 0

Reabilitare statii de pompare apa uzata 

Orastie 
buc 3 40,785 122,355 122,355 122,355 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU-ri
gl 122,355 122,355 122,355 122,355

2.4 Conducte de refulare 
Reabilitare conducte de refulare aferente 

SPAU 9Mai, SPAU Luncii si SPAU Targului
ml 1,112 97 108,327 108,327 108,327 0

Retehnologizare si reabilitare SEAU Orastie LE 34,741 418 14,507,633 14,507,633 14,507,633 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SEAU Orastie
gl 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 18,946,751 9,214,127

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa D3 Planul de investitii pe termen lung - Costuri de investitii pe etape si categorii de costuri

Cluster Orastie, Aglomerarea ORASTIE

Sursa de finantare

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATA GOSCOM SA

2.3

Total Apa uzata

Nr.crt.
Costuri totale 

(euro)

2.2 Colector de canalizare

2.1 Retea canalizare

2.5 Statie de epurare

Statie de pompare apa uzata

Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Anexa 7.4 apa uzata



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare 0 0

2.2 Colector de canalizare 0 0

SPAU Beriu buc 1 165,263 165,263 165,263 0 165262.56

Reabiltare SPAU - uri Beriu buc 4 40,785 163,140 163,140 0 163140

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU-ri
gl 163,140 163,140 163,140 163140

2.4 Conducte de refulare SPAU Beriu - SEAU Orastie m 1,500 111 165,924 165,924 0 165924

2.5 Statie de epurare 0 0

657,467 0 494,327 163,140 0 657,467

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0

2.2 Colector de canalizare ml 0

SPAU Pricaz buc 1 180,198 180,198 180,198 0 180,198

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 180,198 180,198 180,198 180,198

2.4 Conducte de refulare SPAU Pricaz - SEAU Orastie ml 4,300 155 665,227 665,227 0 665,227

2.5 Statie de epurare buc 0 0 0

1,025,624 0 845,425 180,198 0 1,025,624

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

SPAU Turdas buc 1 165,263 165,263 165,263 0 165,263
Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 165,263 165,263 165,263 165,263

2.4 Conducte de refulare SPAU Turdas - SPAU Pricaz ml 5,950 116 688,796 688,796 0 688,796

2.5 Statie de epurare buc 0 0

1,019,321 0 854,058 165,263 0 1,019,321

Total Apa uzata

Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
Articol Descriere U.M.Nr.crt.

Articol

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

0
Sursa de finantare

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerari: Beriu, Castau, Cucuis, Orastioara de Jos, Poieni, Sereca, Sibisel - UAT Beriu

2.3 Statie de pompare apa uzata

2.3 Statie de pompare apa uzata

Statie de pompare apa uzata2.3

Nr.crt. Descriere U.M.

Total Apa uzata

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea PRICAZ, loc. Pricaz

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea TURDAS, loc. Turdas

Total Apa uzata

Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

SPAU Bobalna buc 1 147,243 147,243 147,243 0 147,243

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 147,243 147,243 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare SPAU Bobalna - SPAU Folt ml 2,800 116 324,139 324,139 0 324,139

2.5 Statie de epurare buc 0 0

618,625 0 471,382 147,243 0 618,625

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

SPAU Folt buc 1 165,263 165,263 165,263 0 165,263
Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 165,263 165,263 165,263 165,263

2.4 Conducte de refulare SPAU Folt - SEAU Orastie ml 3,230 116 373,918 373,918 0 373,918

2.5 Statie de epurare buc

704,443 0 539,180 165,263 0 704,443

Cluster Orastie, Aglomerarea BOBALNA, loc. Bobalna

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea FOLT, loc. Folt

Statie de pompare apa uzata

Total Apa uzata

Nr.crt. Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

2.3 Statie de pompare apa uzata

2.3

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
Articol

Total Apa uzata

HUNEDOARA



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

SPAU Rapoltu Mare buc 1 147,243 147,243 147,243 0 147,243
Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 147,243 147,243 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare SPAU Rapoltu Mare - SPAU Bobalna ml 5,300 97 516,305 516,305 0 516,305

2.5 Statie de epurare buc 0 0

810,790 0 663,548 147,243 0 810,790

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri
Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

SPAU Bucium buc 1 147,243 147,243 147,243 0 147242.74

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 147,243 147,243 147,243 147242.74

2.4 Conducte de refulare SPAU Bucium - SPAU Beriu ml 1,600 97 155,866 155,866 0 155865.6

2.5 Statie de epurare buc 0 0

450,351 0 303,108 147,243 0 450,351

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri
Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

buc 0 0 0 0

gl 0 0 0

2.4 Conducte de refulare ml 0 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc 0 0

2.6 Bazine de colectare
Realizare bazine de colectare  si retea de 

canalizare
buc 40 20,500 820,000 820,000 820000

820,000 0 0 820,000 0 820,000

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea Orastioara de Sus, loc. Bucium

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

HUNEDOARA

 Aglomerarea Martinesti <2000 l.e. 

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

2.3

2.3 Statie de pompare apa uzata

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

2.3 Statie de pompare apa uzata

Total Apa uzata

Statie de pompare apa uzata

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

HUNEDOARA

Total Apa uzata

Cluster Orastie, Aglomerarea RAPOLTU MARE, loc. Rapoltu Mare

Total Apa uzata



UAT:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

1.1. Autobasculante mici buc 1 50,000 50,000 50,000 50,000 0

1.2 Autobasculante mari buc 1 91,920 91,920 91,920 91,920 0

1.3 Autoturisme cu 5 locuri buc 2 39,000 78,000 78,000 78,000 0

1.4 Autocuratitoare mici buc 2 162,000 324,000 324,000 324,000 0

1.5 Autocuratitoare mari buc 1 480,000 480,000 480,000 480,000 0

1.6
Autolaborator complet echipat pentru sectorul apa 

uzata
buc 1 200,000 200,000 200,000 200,000 0

1.7 Dotari necesare pe termen lung gl 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Total dotari 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000 1,223,920 1,500,000

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
U.M. Cantitate

Dotari necesare 

Dotari masini

Nr.crt. Articol Descriere
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8 ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA 

8.1 REZUMAT 

Capitolul 8 prezintă rezultatele analizei financiare a investitiilor incluse în Master Plan având în vedere toate 
elementele relevante: evolutia populatiei, procentul de racordare la retea, prognoza cererii, nivelul investitiilor 
si etapizarea acestora, costurile de operare si întretinere si costurile de înlocuire.  

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

Concluziile rezultate in urma analizei indica faptul ca, la nivelul judetului Hunedoara, aria de operare Goscom 
SA, pentru maximizarea resurselor financiare generate de tarife, a ratei de racordare si pentru asigurarea unei 
dezvoltări durabile a sistemelor, este necesara implementarea de proiecte de investitii.  

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

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

 Costurile anuale operationale si de intretinere; 

 Esalonarea reinvestirilor, pe baza parametrilor tehnici si a duratelor de viata economica. 

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

8.2 METODOLOGIE  

In capitolele anterioare au fost estimate investitiile necesare în judetul Hunedoara – aria de operare Goscom 
S.A., si costurile de operare necesare pentru buna functionare a instalatiilor de alimentare cu apă potabilă si 
a celor de epurare a apelor uzate. In acest capitol, pornind de la aceste date si având în vedere planificarea 
investitiilor, estimarea costurilor de operare si investitiile de înlocuire se va analiza sustenabilitatea financiară 
a sistemului.  

In vederea analizării sustenabilității proiectelor de investitii propuse în MP, au fost calculate următoarele 
categorii de indicatori:  

 Costuri actualizate unitare (DPC);  

 Costurii medii de investitii (AIC).  

Aceste costuri indică nivelul probabil, pe termen lung, al costurilor medii care poate asigura operarea si 
dezvoltarea viitoare a sistemului si care trebuie acoperite prin tarife.  

8.3 PREMISE SI IPOTEZE 

Analiza economica si financiara a costurilor de investitii, se bazeaza pe valorile prezentate in Capitolul 7. 
Analiza este realizata pentru perioada 2022–2051 la o rata anuala a inflatiei corespunzatoare prognozelor 
CNP pentru perioada 2021-2025, iar incepand cu anul 2026 aceasta a fost previzionata la 2%.  

Pentru realizarea Analizei economico - financiare au mai fost luate in calcul o serie de ipoteze privind proiectiile 
pe orizontul de timp pentru care este realizat acest Master Plan, dintre care pot fi mentionate urmatoarele: 

 Evolutia numărului populatiei în zonele urbane si rurale racordate la sistemele de apa si de canalizare 
pentru perioada 2021 – 2051 (detalii privind prognoza populatiei se regasesc in Cap. 3 – Prognoze); 

 Investitiile generale si costurile de reinvestire pentru măsurile propuse pe parcursul perioadei de 
evaluare definite (2021 - 2051), asa cum se estimează de către Consultant (detalii privind listele de 
investitii se regasesc in Cap. 7 – Planul de investitii pe termen lung si Cap. 10 – Program de investitii 
prioritare); 

 Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii 
(cu overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. 
Procententele aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii. 

 Durata totala de viata tehnica a investitiilor a fost considerata dupa cum urmeaza: - Pentru masini si 

echipamente: 15 ani, iar pentru constructii civile 40 ani. 
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 Volumul de apa vândut si volumul de apă uzată colectat/epurat, din aria de operare a SC Goscom 
S.A.; 

 Toate calculele si estimările realizate în cadrul analizei financiare sunt exprimate în Euro, folosind 
datele disponibile in estimarile si prognozele oficiale ale Comisiei Nationale de Prognoza; 

 Rata de actualizare financiara este de 5%. 

In determinarea costurilor de operare, previzionarea cererii joaca un rol important. Aceasta este determinata 
în functie de o serie de factori precum: 

 Evolutia numărului total al populatiei; 

 Populatia racordata la serviciile de apa si de canalizare; 

 Dezvoltarea economica a regiunii. 

De asemenea, pentru evaluarea costurilor de operare si intretinere s-au luat in considerare urmatoarele 
elemente: 

 Cresterea anuala a preturilor cu energia este de, pe termen lung, 1.5% pe an, iar pe termen scurt si 
mediu urmareste evolutia pretului din 2022, conform cotatiilor de pe piata de energie ; 

 Cresterea anuala a preturilor de operare si intretinere este prognozata, pe termen lung la 1.5%. 

8.3.1 Evolutia populatiei in zonele deservite 

Pentru estimarea evolutiei populatiei s-a avut in vedere ipoteza unei scaderii moderate (varianta medie a 
prognozei din “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul anului 2070”). Astfel, pe baza 
ratelor medii de crestere anuala, populatia previzionata la nivelul zonelor urbane si ruale ale judetului 
Hunedoara (zona de proiect) pentru perioada analizata este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 8-1: Evolutia populatiei în zone urbane si rurale din Judetului Hunedoara – aria de operare 
Goscom SA (locuitori) 

 2021 2022 2027 2030 2035 2040 2045 2051 

Total Judet 375,105 370,170 346,453 332,959 308,069 285,040 262,125 236,828 

Populatia urbana         

Municipiul Orastie 16,219 16,006 14,980 14,397 13,320 12,325 11,334 10,240 

Populatia rurala         

Beriu 2,872 2,834 2,652 2,549 2,359 2,182 2,007 1,813 

Martinesti 875 863 808 777 719 665 611 552 

Orastioara de sus 1,903 1,878 1,757 1,689 1,563 1,446 1,330 1,201 

Rapoltu mare 1,794 1,770 1,657 1,592 1,473 1,363 1,253 1,133 

Turdas 1,648 1,627 1,522 1,463 1,354 1,252 1,152 1,041 

Sursa: Date prelucrate de Consultant, pe baza “Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul anului 2070”, 
detalii in Cap. 3 – Prognoze 

8.3.2 Evolutia ratei de racordare la serviciile de apa si apa uzata 

Tabel 8-2: Evolutia ratei de racordare la reteaua publica de distributie apa potabila 

 2020 2021 2022 2027 2030 2035 2045 2051 

Consumatori casnici (populatie) 

Grad de conectare la 
sistemul de apa-zona 
urbana 

97.16% 98.0% 98.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Grad de conectare la 
sistemul de apa - zona 
rurala 

71% 76% 86% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sursa: Date din Cap. 3 – Prognoze 
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Tabel 8-3: Evolutia ratei de racordare la reteaua de apa uzata 

 2020 2021 2022 2027 2030 2035 2045 2050 

Consumatori casnici (populatie) 

Grad de conectare la 
sistemul de canalizare - 
zona urbana 

95.11% 97.0% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Grad de conectare la 
sistemul de canalizare - 
zona rurala 

21% 22% 25% 91% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Sursa: Date din Cap. 3 – Prognoze 

8.3.3 Consumul de apa  

Previziunile privind consumul, cerinta, cantitatile de apa, se bazeaza pe urmatoarele estimari: 

 dinamica evolutiei populatiei in mediul urban si rural; 

 dinamica populatiei racordate la sistemele publice de alimentare cu apa; 

 tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori; 

 consecintele reabilitarii, extinderii si realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din reteaua 
de alimentare cu apa, in mediul rural si urban; 

 consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor si cerintei de apa; 

 consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor; 

 termenele de indeplinire a angajamentelor Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana vor fi 
respectate. 

In ceea ce priveste consumul de apa previzionat, situatia  este prezentata in tabelele de mai jos (detalii pot fi 
regasite in cap. 3 – Prognoze) 

Tabel 8-4: Evolutia consumului de apa, l/persoana/zi 

 2020 2021 2022 2027 2030 2035 2045 2051 

Consum mediu de apa pe locuitor-
zona urbana 

113 110 100 104 106 110 117 123 

Consum mediu de apa pe locuitor -  
zona rurala 

83 97 78 80 82 85 91 95 

Sursa: Date din Cap. 3 – Prognoze 

In tabelul urmator este prezentata evolutia consumurilor de apa pentru consumatorii casnici si non-casnici, in 
mc/an. 

Tabel 8-5: Evolutia consumului de apa în judetul Hunedoara, mc/an 

 2020 2021 2022 2028 2030 2035 2045 2051 

Consumatori casnici (populatie) 
 

Cantitate apa 
vanduta catre 
populatie 
(facturata) 

857,415 880,229 794,732 807,561 797,502 764,075 697,093 656,739 

Consumatori comerciali  

Consum de 
apa al 
consumatorilor 
comerciali 

240,064 210,400 209,348 203,146 201,119 196,141 186,552 181,025 

Sursa: Date din Cap. 3 – Prognoze 

8.3.4 Tendinte in generarea apei uzate 

Principalele date privind necesarul de apa, debitele si incarcarile apei uzate si proiectiile socio-economice 
pentru orizontul de planificare 2051 (detaliate in Cap. 3 – Prognoze), au fost admise ca date de baza pentru 
viitoarele etape ale Master Planului. 
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In termeni generali se presupune ca apa uzată generată reprezintă 100 % din apa distribuită consumatorilor. 
In conformitate cu procentele diferite de racordare, au fost utilizate în analiza financiară următoarele cantități 
de apa uzată facturată:   

Tabel 8-6: Evolutia consumului apei uzate, l/persoana/zi 

 2020 2021 2022 2028 2030 2035 2045 2051 

Consumatori casnici (populatie)  

Volum de apa uzata pe consumator 
casnic - zona urbana 

100.8 99.3 100.0 100.7 105.0 106.5 110.3 118.2 

Volum de apa uzata pe consumator 
casnic - zona rurala 

80.0 89.8 85.0 81.0 82.1 85.0 91.2 95.1 

Sursa: Date din Cap. 3 – Prognoze 

In tabelul urmator este prezentata evolutia consumurilor de apa uzata pentru consumatorii casnici si non-
casnici, in mc/an. 

Tabel 8-7: Evolutia consumului de apa uzata în judetul Hunedoara, mc/an 

 2020 2021 2022 2028 2030 2035 2045 2051 

Consumatori casnici (populatie) 
 

Cantitate 
apa uzata 
evacuata de 
catre 
populatie, 
facturata 

631,031 636,263 639,939 807,561 797,502 764,075 697,093 656,739 

Consumatori comerciali 
 

Volum de 
apa uzata 
pe 
consumator 
comercial  

173,348 307,031 305,496 325,521 322,274 314,298 298,932 290,075 

Sursa: Date din Cap. 3 – Prognoze 

8.4 COSTURILE INVESTITIILOR PROPUSE 

Costurile de investiţii estimate în cadrul Master Planului Apă-canalizare din judetul Hunedoara – aria de 
operare Goscom SA, şi utilizate în analiza financiară sunt prezentate în detaliu în capitolele anterioare. 
Costurile de investiţii sunt prezentate separat pentru fiecare zona deservită şi separat pentru sistemele de 
alimentare cu apă şi canalizare. Ele sunt alocate în baza unei linii de buget anuale, în conformitate cu 
implementarea graficului din Master Plan. 

În ansamblu, costurile de investiţii necesare pentru reabilitare adecvata şi extinderea alimentării cu apă şi a 
sistemul de canalizare în sistemele de judetul Hunedoara pot fi rezumate conform datelor din tabelul urrmător. 

Facem mentiunea ca toate costurile de investitii sunt exprimate in preturi constante, in EURO, la anul 
de baza 2021. 

Tabel 8-8: Centralizator al Investitiei pentru judetul Hunedoara – aria de operare Goscom SA, 
perioada 2021-2051 

Nr. Crt. Articol 
Costuri totale 

(euro) 

1 62,618,539 62,618,539 

 24,070,051 24,070,051 

 28,160,878 28,160,878 

 7,663,690 7,663,690 

 2,723,920 2,723,920 

2 2,702,425 2,702,425 

 2,044,958 2,044,958 
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Nr. Crt. Articol 
Costuri totale 

(euro) 

 657,467 657,467 

3 2,221,715 2,221,715 

 176,770 176,770 

 2,044,945 2,044,945 

4 1,599,763 1,599,763 

 779,763 779,763 

 820,000 820,000 

5 4,284,595 4,284,595 

 2,150,737 2,150,737 

 2,133,858 2,133,858 

6 4,225,648 4,225,648 

 3,775,297 3,775,297 

 450,351 450,351 

Total Alimentare cu apa 32,997,577 

Total apa uzata 34,267,498 

Cheltuieli cu echipamente/dotari 10,387,610 

TOTAL GENERAL 77,652,685 

Sursa: Cap. 7 – Planul de investitii pe termen lung, Anexa 7.1 

Tabelele cuprinzand costurile de investitii pentriu alimentarea cu apa si aoa uzata au fost realizate astfel: 

- Etapa 3: 2021 - 2027– Fonduri Coeziune 

- Etapa 3: 2021 - 2027 - alte fonduri 

- Etapa 4: din 2028 - alte fonduri 

Conform acestor etape, investitiile sunt previzionate astfel: 

Tabel 8-9: Centralizatorul investitiilor pe etape, euro 

Nr.  Articol 
Costuri 
totale  

Etapa 3  
FC 

Etapa 3  
Alte 

fonduri 
Etapa 4 

2021-2027 2021-2027 > 2028 

Total Alimentare cu apa 32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 

Total apa uzata 34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 

Cheltuieli cu echipamente/dotari 10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 

TOTAL GENERAL 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 

Sursa: Cap. 7 – Planul de investitii pe termen lung, Anexa 7.1 

 

 

 

 

 

 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                        Capitolul 8. Analiza economica si financiara. 

  

Pag. 8 

 

Grafic 8-1: Costuri totale de investitii, pe etape 

 

8.5 COSTURILE DE OPERARE SI INTRETINERE 

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care prezinta 
costurile de operare si intretinere.  

Costurile de operare si intretinere au fost estimate luand in considerare valoarea globala de investitii (cu 
overheads), pentru doua mari categorii, si anume cosntructii civile si masini si echipamente. Procententele 
aplicate au fost de 1% pentru constructii civile si de 2% pentru instalatii.  

De asemenea, pentru proiectia costurilor de operare si intretinere au fost luate in considerare si urmatoarele 
evolutii ale principalelor costuri, dupa cum urmeaza. 

Tabel 8-10: Evolutia costurilor 

Judetul Hunedoara UM Proiectii 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2050 

Rata de crestere a PIB  % 7.0% 4.9% 5.3% 5.0% 4.5% 3.5% 3.5% 

Crestere pret energie in 
termeni reali 

% 1.5% 144% 2.0% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 

Crestere pret materiale/ 
costuri intretinere  

% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

Pentru activitatea de apa, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere estimate. 

Tabel 8-11: Costuri de operare si intretinere activitatea de apa 

Costuri de operare 2028 2035 2036 2040 2045 2051 

Apa       

Constructii civile       296,760      329,357         334,298      354,811      382,233      417,950  

Masini si instalatii       197,840      219,572         222,865  236,541 254,822 278,633 

Total 494,600 548,929 557,163 591,352 637,054 696,583 

Pentru activitatea de apa uzata, sunt prezentate in tabelul urmator costurile de operare si intretinere estimate. 
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Tabel 8-12: Costuri de operare si intretinere activitatea de apa uzata 

Costuri de operare 2028 2035 2036 2040 2045 2051 

Apa uzata       

Constructii civile       267,450      296,828         301,280      319,768      344,481      376,670  

Masini si instalatii       139,423      154,738         157,059      166,697      179,580      196,361  

Total 406,873 451,566 458,339 486,465 524,061 573,031 

8.6 VALOAREA NETA ACTUALIZATA (VNA) 

Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de actualizare de 5%.  

Calculul VNA corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imagine mai rezonabila si posibil de 
comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate. Acestea include costurile de reinvestitie a noilor active in 
conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VNA a costurilor este parametrul de baza pentru 
compararea costurilor de investitii cu capacitatea de contributie a consumatorilor care va fi analizata in capitolul 
urmator “Macro-suportabilitatea”.  

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 8-13: VNA investitii, euro. 

Investitii apa   NPV 5% 

Constructii civile, din care: 32,997,577   

Etapa 3 - FC 22,628,830 18,497,009  

Etapa 3 - alte fonduri 5,519,725 4,511,873  

Etapa 4 - alte fonduri 4,849,022 2,777,583  

Total Etapa 3 - FC 22,628,830 18,497,009  

Total Etapa 3 - alte fonduri 5,519,725 4,511,873  

Total Etapa 4 4,849,022 2,777,583  

    

Total apa  32,997,577 25,786,465  

    

Investitii apa uzata    

Constructii civile, din care 34,267,498   

Etapa 3 - FC 18,946,751 15,487,245  

Etapa 3 - alte fonduri 7,762,800 6,345,383  

Etapa 4 - alte fonduri 7,557,947 4,329,290  

Total Etapa 3 - FC 18,946,751 15,487,245  

Total Etapa 3 - alte fonduri 7,762,800 6,345,383  

Total Etapa 4 7,557,947 4,329,290  

    

Total apa uzata 32,570,551 24,578,395  

    

Cheltuieli cu echipamente/dotari    

Etapa 3 - FC 2,887,610 2,360,358  

Etapa 3 - alte fonduri 0 0  

Etapa 4 - alte fonduri 7,500,000 4,296,097  

    

Total Etapa 3 - FC - apa & apa uzata 44,463,191 36,344,613  

Total Etapa 3 - alte fonduri - apa & apa uzata 13,282,526 10,857,256  

Total Etapa 4 - apa & apa uzata 19,906,969 11,402,970  

    

Total general 77,652,685 58,604,839  

8.6.1 Costuri Actualizate Unitare (DPC) 

Costul unitar dinamic, comparativ cu Tariful Maxim Suportabil, pe decile, reprezinta un calcul detaliat al 
necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si pentru 
populatia urbana si rurala.  
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Costul unitar dinamic a fost calculat atat pentru costurile de operare si intretinere cat si pentru costurile de 
investitii. Acest cost este necesar pentru a demonstra fezabilitatea, in momentul in care este definita 
suportabilitatea populatiei de a plati tarife.  

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia noua. 
Ele nu reprezinta estimarea tarifelor necesare activitatii operatorului.  

Rezultatele sunt prezentate in tabelele de mai jos. 

Tabel 8-14: Tariful maxim suportabil, pe decile (euro/mc, fara TVA) 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Medie judeteana 1.37 1.55 2.14 2.20 2.61 2.96 3.34 3.88 

Decila de venit 1 0.37 0.42 0.58 0.59 0.71 0.80 0.90 1.05 

Decila de venit 2 0.49 0.56 0.77 0.79 0.94 1.06 1.20 1.40 

Decila de venit 3 0.62 0.70 0.96 0.99 1.18 1.33 1.50 1.75 

Media decilelor de la 1 la 3 0.49 0.56 0.77 0.79 0.94 1.06 1.20 1.40 

Tabel 8-15: Acoperirea tarifului – DPC total 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Medie judeteana 34% 38% 2.14 2.20 65% 73% 83% 96% 

Decila de venit 1 9% 10% 0.58 0.59 17% 20% 22% 26% 

Decila de venit 2 12% 14% 0.77 0.79 23% 26% 30% 35% 

Decila de venit 3 15% 17% 0.96 0.99 29% 33% 37% 43% 

Media decilelor de la 1 la 3 12% 14% 0.77 0.79 23% 26% 30% 35% 

Tabel 8-16: Acoperirea tarifului – DPC costuri de operare si intretinere 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Medie judeteana 98% 111% 153% 157% 187% 211% 239% 277% 

Decila de venit 1 26% 30% 41% 42% 50% 57% 64% 75% 

Decila de venit 2 35% 40% 55% 57% 67% 76% 86% 100% 

Decila de venit 3 44% 50% 69% 71% 84% 95% 107% 125% 

Media decilelor de la 1 la 3 35% 40% 55% 57% 67% 76% 86% 100% 

Tabel 8-17: Acoperirea tarifului – DPC investitie 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Medie judeteana 45% 51% 71% 73% 87% 98% 111% 128% 

Decila de venit 1 12% 14% 19% 20% 23% 26% 30% 35% 

Decila de venit 2 16% 18% 26% 26% 31% 35% 40% 46% 

Decila de venit 3 20% 23% 32% 33% 39% 44% 50% 58% 

Media decilelor de la 1 la 3 16% 18% 26% 26% 31% 35% 40% 46% 

8.6.2 Costul Mediu de Investitie (AIC) 

Costul mediu incremental (AIC) este calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulate pentru toata zona. 
Principalele elemente necesare pentru calculul AIC sunt următoarele:  

 Valoarea costurilor de investitie;  

 Valoarea costurilor de înlocuire;  

 Valoarea costurilor de operare si întretinere;  

 Cantitatea de apa si apa uzata pentru care nu se aplica reduceri.  

Costul Mediu incremental a fost calculat împărtind valoarea diferitelor cheltuieli la suma consumului anual de 
apa/apă uzata. AIC se exprima în Euro pe m³ de apa consumata/apă uzată generată. Costul mediu a fost 
calculat separat pentru alimentarea cu apă si pentru activitățile legate de apă reziduală.  

AIC reflecta veniturile necesare ce trebuie generate de operator pentru acoperirea cheltuielilor în perioada 
2022 - 2050.  

Costurile medii legate de activitatea de furnizare de apa si apa uzata sunt prezentate în următorul tabel. 
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Tabel 8-18: Costul mediu incremental 

  2021 2022 2027 2028 2035 2040 2045 2051 

Cost mediu - total 0.168 0.213 0.410 0.430 0.608 0.778 0.997 1.340 

Cost mediu - O&M 0.484 0.616 1.182 1.242 1.755 2.247 2.876 3.868 

Cost mediu - Investitie 0.224 0.286 0.548 0.576 0.814 1.041 1.333 1.793 

Medie judeteana (decile1-3) 0.292 0.372 0.713 0.749 1.059 1.355 1.735 2.334 

 

Grafic 8-2: Costul mediu incremental 

8.7 CONCLUZII 

Investitiile pe termen lung care fac subiectul acestui Master Plan necesita reinvestitii, pentru masini si instalatii, 
care vor fi implementate de operator. Implementarea se va face, daca este cazul, prin contractarea de 
imprumuturi. 

Tabel 8-19: VNA Reinvestitii 

Reinvestitii VNA 5% 

Apa   

 7,739,006  

   

Apa uzata   

 7,985,223  

Pentru investitiile din MP, s-au calculat amortizari pentru tot orizontul de timp analizat (2022-2051). In graficul 
de mai joz este prezentata valoarea totala actualizata a amortizarilor, pentru tot orizontul de timp. 
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Grafic 8-3: Amortizari apa si apa uzata 

Din graficul de mai jos se poate vedea ca, in cazul în care vor creste tarifele pentru a acoperi Costul unitar 

dinamic, limitele de suportabilitate vor fi depăsite ceea ce va duce la o scădere a ratei de conectare, lipsa 

lichiditătilor si a surselor de dezvoltare. In următorul capitol va fi analizat nivelul maxim al cresterii tarifelor 

fezabile din punct de vedere al accesibilitătii si din punct de vedere al resurselor de finantare care pot fi 

generate. 

 
Grafic 8-4: Acoperire CDP. 
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9 MACROSUPORTABILITATE 

9.1 INTRODUCERE 

9.1.1 Obiectivele Analizei 

Obiectivul acestei analize este de a stabili capacitatea de plata a serviciilor de catre populatia pentru care sunt 
create facilitatile de alimentare cu apa si epurare apa uzata: 

 Gospodarii (Consumatori casnici); 

 Agenti economici (marea industrie si alti agenti economici); 

 Institutii (consumul acestora este considerat a fi 10% din cel al gospodariilor). 

Pentru Master Plan, capacitatea de contributie este calculata la nivel judetean, folosindu-se metodologia 
descrisa mai jos.  

Ulterior, in momentul in care lista de proiecte prioritare este stabilita si Studiile de Fezabilitate sunt intocmite 
pentru proiectele alese a fi incluse in Aplicatia pentru Fonduri Europene, modelul privind suportabilitatea va fi 
revizuit pentru a face calcule mai precise legate de populatia care va beneficia de capacitatile create. 

9.1.2 Contextul finantarii proiectelor cu fonduri europene 

Capacitatea de contributie a populatiei deservite este un aspect cheie a oricarei analize economice ce urmeaza 
a fi inclusa in viitoarele Aplicatii de Finantare si, va fi strict legata de planul de investitii pe termen lung, in 
vederea stabilirii gradului de co-finantare. 

Trebuie mentionat ca: 

 UE co-finanteaza suma minima care face investitia viabila;  

 Opinia UE este ca banii contribuabilului european sa fie folositi pentru a subventiona doar acele 
investitii in infrastructura care contribuie la indeplinirea angajamentelor si obiectivelor asumate. 
Componenta de ajutor financiar nerambursabil trebuie mentinuta la cel mai mic nivel care permite ca 
investitia sa devina viabila si pentru care populatia, ce va fi ulterior deservita de aceste servicii, nu si-
o permite din resursele existente. 

 Relatia dintre resursele existente si costurile de investitii este un aspect cheie al analizei de fezabilitate 
si a aplicatiei pentru fondul de coeziune.  

9.2 METODOLOGIE  

9.2.1 Abordare 

Acest capitol conține descrierea ipotezelor, metodologiei și rezultatelor analizei de macrosuportabilitate. 

Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de consumatori și de a estima 
investițiile și costurile de operare ale serviciilor de apă și canalizare. Analiza a fost realizată pentru grupuri 
diferite de consumatori și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecția evoluției populatiei, pe cea a venitului 
disponibil al gospodăriilor și pe proiecția activității economice la nivelul ariei de acoperire a Master Planului. 

Toate datele folosite au fost obținute din surse oficiale, cum ar fi Institutul Național de Statistică (INS), Comisia 
Nationala de Prognoza (CNP), operatorul. Acolo unde nu au putut fi găsite date oficiale la nivel județean, 
acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel national și regional. 

Urmatoarele date au fost folosite: 

 Estimari privind populatia. 

 Calcule si previziuni privind venitul mediu net pe gospodarie.  

 Previziuni privind gradul de bransare la sistemele de apa si canal.  

 Previziuni privind consumul casnic.  

 Previziuni privind consumul non-casnic. 

 Informatii privind tarifele actuale. 
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Principalele obiective al acestui capitol sunt: 

 Determinarea ratei macro-suportabilității pentru infrastructura planificată a sistemului de apă și apă 
uzată, de ex. partea din costul total al programului care este acoperită de contribuțiile posibile ale 
consumatorilor care beneficiază de măsurile programului (pe baza VNA). 

 Determinarea unui interval indicativ pentru contribuțiile publice la investiții, în vederea acoperirii 
necesarului de finanțat din costul investitional după contribuțiile consumatorilor. 

 Realizarea unei evaluari preliminarii a recuperării costului și a micro-suportabilității pe baza costului 
unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care recuperează integral costurile și a 
tarifului maxim suportabil pentru consumatorii casnici. 

In acest sens Consultantul a avut in vedere urmatoarele: 

Pentru analiza Macro-Suportabilitatii: 

o Estimarea capacității de contribuție maximă potențială a consumatorilor pentru care a fost 
creată infrastructura pentru alimentare cu apă și evacuare a apei uzate, diferențiind între: 

 Consumatori casnici (ex. gospodării) 

 Consumatori non-casnici (ex. agenți economici și instituții) 

și între: 

 Zonele urbane (ex. suma tuturor aglomerărilor urbane) 

 Zonele rurale (ex. suma tuturor aglomerărilor rurale) 

 Desfășurarea capacității potențiale de contribuție a consumatorilor pe parcursul perioadei planificate 
totale și calculul valorilor actualizate nete (VNA). 

 Compararea VAN-ului capacității de contribuție a consumatorilor cu costul total al programului (a se 
vedea capitolul 8) pentru perioade diferite. 

Pentru evaluarea preliminară a recuperării costului și a analizei micro-suportabilității: 

 Estimarea tarifului maxim de suportabilitate (TMS) pentru consumatorii casnici, diferențiind între: 

o Gospodării cu venituri medii 

o Gospodării cu venituri reduse (Decila 1 de venit)  

și între 

o Zonele urbane (ex aglomerările urbane) 

o Zonele rurale (ex. aglomerările rurale) 

Toate analizele prezentate în aceasta secțiune au fost realizate la nivel de județ. Intrări de date importante 
pentru analize provin din Capitolul 3 (proiecții privind populația, nivelul de munca, cererea de apă și venitul e 
gospodărie). 

9.2.2 Metodologie  

Pentru realizarea analizei macro-suportabilității, evaluarea preliminară a recuperării costului și realizarea 
analizei micro a suportabilității, Consultantul a elaborat un model financiar bazat in Excel, care centralizează 
informațiile din mai multe surse. 

Au fost analizate 2 scenarii, unul pentru familia medie și unul pentru familiile cu veniturile cele mai reduse 
(decila 1 de venit). 

Calcularea costurilor și a valorilor actuale nete asociate cu măsurile propuse sunt deja prezentate în capitolul 
anterior. 

Capacitatea maximă de contribuție a comunității beneficiarilor va fi estimată în cele două scenarii: 

1. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apă și apă uzată facturat pentru 
decila inferioară nu trebuie să depașească 4% din venitul mediu net lunar al gospodariei (pentru 
populația rezidentă), 

2. Pe toata durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apă și apă uzată facturat pentru 
familia medie nu trebuie să depășească 3.5% din venitul mediu net lunar al gospodăriei (pentru 
populația rezidentă). 

Institutul Național de Statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe gospodării și 
cheltuielile gospodăriilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest gen de studii la nivel județean. 
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Pentru a obține o bază rezonabilă în ceea ce privește evaluarea suportabilității, a fost necesar a se estima 
venitul mediu pe gospodărie la nivel județean, atât la nivel urban, cât și la nivel rural, așa cum s-a arătat în 
Capitolul 3, secțiunea 3.3. 

Venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean deriva din venitul mediu pe gospodarie la nivel național caruia i 
s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre salariul mediu la nivel național și salariul mediu la nivel 
judetean. Aceasta abordare este una relativ schematica, dar mai mult decat suficienta pentru evaluarea 
suportabilitatii. 

9.3 PREMISE SI IPOTEZE 

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor, a fost utilizat venitul mediu 
disponibil net pe gospodărie (fără taxa pe venit și contribuțiile sociale). Datele pentru proiecția acestor indicatori 
au fost obținute de la Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Acolo unde nu s-au găsit informații oficiale, acele 
date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și respectiv regional. 

Ipotezele folosite în privința proiecției populației, gradelor de racordare, dezvoltării cererii, planificarea 
investițiilor, costurilor de înlocuire și a costurilor de operare și întreținere sunt descrise în Capitolele 3 si 5. 

Parametrii și ipotezele cheie ce folosesc la evaluarea macro-suportabilității pot fi sumarizați astfel: 

 Perioada de evaluare 2022 – 2051; 

 Toate sumele prin care sunt exprimate costurile, veniturile și tarifele din cadrul analizei de macro-
suportabilitate sunt exprimate în EURO; 

 Sumele privind veniturile populației sunt exprimate în lei, în termeni reali, având ca bază anul 2021;  

 Rata de actualizare: 5%; 

 Capacitatea potențială a contribuției gospodăriilor (clienți rezidenți) a fost calculată pe baza unui nivel 
maxim de suportabilitate de 3.5% din venitul mediu disponibil net al gospodăriilor din cadrul Decilei 1, 
în scenariul 1 și pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 2.5% din venitul mediu disponibil (net) 
al gospodăriei medii; 

 Aceasta contribuție pe m3 a fost folosită în calculul capacității de contribuție a restului de clienți 
(industriali etc.) pornind de la premisa că se va practica același tarif indiferent de categoria în care se 
înscrie clientul (casnic, comercial, industrial etc. – ca și în prezent); 

 Evoluția gradelor de racordare este determinată de implementarea investițiilor, adică, veniturile 
adiționale au fost luate în considerare numai atunci când lucrările de extindere a rețelei au fost 
finalizate (clienții aveau acces la serviciile de apă și canalizare). 

La baza analizei au stat următoarele considerente: 

- Gradul de suportabilitate și capacitatea de plată potențială a consumatorilor casnici 
(gospodării): pe plan internațional, în sectorul apei, se acceptă în general o cotă de 4% din venitul 
mediu disponibil net al gospodăriei ca limită maximă a cheltuielilor consumatorilor casnici pentru 
serviciile de alimentare cu apă și apă uzată. Politica de lucru nu limitează strict tarifele la acest nivel, 
permițând utilizarea unor tarife mai mari dacă este necesar, în vederea asigurării sustenabilității 
financiare a operatorului. Astfel, Consultantul a estimat capacitatea potențială de plată a 
consumatorilor casnici pe baza a două scenarii: 

 Scenariul de bază (limita inferioară de suportabilitate): 3.5% din venitul mediu net al decilei cu 
cel mai redus nivel al venitului (decila 1) 

 Scenariul optimist (limita medie de suportabilitate): 2.5% din venitul mediu net al familiei medii. 

Doar populația deservită, și anume conectată la sistemele de alimentare cu apă și evacuare apă uzată, a fost 
luată în considerare la realizarea calculelor. Capacitatea potențială de plată nu include TVA aferentă serviciilor 
de apă și apa uzată, echivalentul a 9%. 

- Consumul casnic de apă: s-a presupus ca se va stabiliza de la valorile actuale până la 110 l/loc/zi, 
pentru populația din urban și la 80 l/loc/zi pentru cea din rural. 

 Rata de actualizare utilizata pentru calculul VAN a capacității de plata este de 5%. 
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9.4 ANALIZA SUPORTABILITATII 

9.4.1 Veniturile gospodariilor 

Institutul Național de Statistică furnizează doar informații în ceea ce privește venitul mediu pe gospodării și 
cheltuielile gospodăriilor la nivel național și regional, dar nu extinde acest gen de studii la nivel județean. 

Pentru a obține o bază în ceea ce privește evaluarea suportabilității, a fost necesar să se estimeze venitul 
mediu pe gospodărie pentru județul Hunedoara, atât la nivel urban, cât și la nivel rural. 

Venitul mediu pe gospodărie la nivel județean derivă, așa cum s-a arătat în capitolul 3, din venitul mediu pe 
gospodarie la nivel național caruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre salariul mediu la 
nivel național și salariul mediu la nivel județean. Această abordare este una relativ schematică, dar obiectiva 
in ceea ce priveste evaluarea suportabilității.  

Tabel 9-1: Calcularea factorului de corectie. 

Factor de corectie pentru venitul 
gospodariilor 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Salariul mediu la nivel national (net) Lei/luna 2,986 3,180 3,323 3,538 3,777 4,025 

Salariul mediu la nivelul judetului 
Hunedoara (net) 

Lei/luna 2,426 2,546 2,632 2,730 2,856 3,013 

Factor de corectie  % 81% 80% 79% 77% 76% 75% 

Evoluția veniturilor medii pe gospodărie este prezentată în următorul tabel: 

Tabel 9-2: Evolutia veniturilor medii, judetul Hunedoara 

Judetul Hunedoara  2021 2022 2028 2035 2040 2045 2051 

Venitul mediu lunar - nivel 
judetean (lei/luna) 

lei/luna 2,889 2,897 3,250 3,669 4,002 4,365 4,843 

Venitul mediu lunar - nivel 
urban (lei/luna) 

lei/luna 3,756 3,766 4,225 4,770 5,202 5,674 6,296 

Venitul mediu lunar - nivel 
rural (lei/luna) 

lei/luna 2,223 2,228 2,500 2,823 3,078 3,357 3,726 

Familia standard (pers, medie 
judeteana) 

persoane 2.55 2.54 2.49 2.43 2.38 2.34 2.30 

Familia standard (pers, mediul 
urban) 

persoane 2.37 2.36 2.31 2.26 2.21 2.17 2.14 

Familia standard (pers, mediul 
rural) 

persoane 2.73 2.72 2.66 2.60 2.55 2.50 2.46 

Cresterea anuala PIB(%) % 7.00% 4.60% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 

Venitul lunar mediu pe familie 
(lei) - judetul Hunedoara 

lei/luna 2,966 2,956 3,250 3,669 4,002 4,365 4,843 

Venitul lunar mediu pe familie 
(lei) - judetul Hunedoara, 
urban 

lei/luna 3,856 3,843 4,225 4,770 5,202 5,674 6,296 

Venitul lunar mediu pe familie 
(lei) - judetul Hunedoara, rural 

lei/luna 2,281 2,274 2,500 2,823 3,078 3,357 3,726 

Creșterea veniturilor medii pe gospodărie este în conformitate cu supozițiile prezentate în scenariul macro-

economic (vezi capitolul 3). 

Evoluția veniturilor pe gospodărie ale Decilelor 1, 2 si 3 este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 9-3: Evolutia veniturilor, primele 3 decile, judetul Hunedoara 

Judetul Hunedoara UM 2021 2022 2028 2035 2040 2045 2051 

Factor mediu de corectie pentru gospodariile cu venituri reduse 

Decila 1 % 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 

Decila 2 % 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 

Decila 3 % 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 
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Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - nivel judetean 

 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 780 782 877 991 1,081 1,178 1,308 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,040 1,043 1,170 1,321 1,441 1,571 1,744 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,300 1,303 1,462 1,651 1,801 1,964 2,180 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul urban 

 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 1,014 1,017 1,141 1,288 1,405 1,532 1,700 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,352 1,356 1,521 1,717 1,873 2,043 2,267 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,690 1,694 1,901 2,147 2,341 2,553 2,833 

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul rural 

 

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 778 796 902 1,018 1,110 1,211 1,344 

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,037 1,061 1,202 1,357 1,480 1,615 1,792 

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,296 1,326 1,503 1,697 1,851 2,018 2,240 

În calcularea ratei de suportabilitate, numarul mediu de persoane pe gospodărie joacă un rol important. în 
cazul județului Hunedoara, au fost considerate pentru anul 2021 următoarele nivele: 

Tabel 9-4: Dimensiunea gospodariilor, judetul Hunedoara 

Judetul Hunedoara 
Unitate de  

masura 
2021 2022 2028 2035 2040 2045 2051 

Dimensiunea unei gospodarii medii - media nationala persoane 2.66 2.66 2.63 2.61 2.59 2.57 2.55 

Dimensiunea unei gospodarii medii - media judeteana persoane 2.55 2.54 2.49 2.43 2.38 2.34 2.30 

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 1 persoane 3.06 3.05 2.99 2.91 2.86 2.80 2.76 

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 2 persoane 2.93 2.92 2.86 2.79 2.74 2.69 2.65 

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 3 persoane 2.74 2.73 2.68 2.61 2.56 2.51 2.47 

9.4.2 Tariful minim necesar si tariful operatorului 

Tariful minim necesar pentru a acoperi costurile de operare a fost calculat prin împărțirea costurilor de operare 
la cantitatea de apă și apă uzată. 

Diferența dintre tariful minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare și tariful ce duce la atingerea 
limitei maxime de suportabilitate reprezintă o contribuție financiară adițională, contribuție ce poate fi folosită 
pentru a finanța investițiile și alte cheltuieli (dobânzile pentru împrumuturile existente etc). 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare, pentru familia medie din mediul urban, 
pentru activitatea apă si apa uzata este prezentata în tabelul urmator: 

Tabel 9-5: Suportabilitate mediul urban 

Judetul Hunedoara 
Unitate de  

masura 
2021 2022 2028 2035 2040 2045 2051 

Familia standard (pers) persoane 2.37 2.36 2.31 2.26 2.21 2.17 2.14 

Cresterea anuala PIB(%) % 7.0% 4.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 

Suportabilitate (% din venitul familiei) 2.50%        

         

Venitul lunar mediu pe familie (lei) lei/luna 3,856 3,843 4,225 4,770 5,202 5,674 6,296 

Consumul de apa pe cap de locuitor  m3/zi/pers 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 

Consumul lunar de apa pe familie  m3/luna 7.80 7.09 7.24 7.41 7.53 7.65 7.86 

Consum canalizare pe cap de locuitor  m3/zi/pers 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 

Consumul lunar canalizare pe familie  m3/luna 7.07 7.09 7.24 7.41 7.53 7.65 7.86 

Venitul lunar al familiei pentru apa & canalizare (4%) lei/luna 96 96 106 119 130 142 157 

Tariful de apa (fara TVA) (lei/m3) lei/m3 3.54 4.18 5.46 6.50 7.35 8.31 9.64 

Tariful de canalizare & epurare (lei/m3)  lei/m3 3.21 3.53 4.40 5.23 5.92 6.70 7.77 

TVA (%) 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 



Actualizare Master Plan “Extinderea si reabilitarea  
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”  
– aria de operare SC ACTIVITATEA GOSCOM SA                                                                   Capitolul 9. Suportabilitate. 

  

Pag. 8 

 

Judetul Hunedoara 
Unitate de  

masura 
2021 2022 2028 2035 2040 2045 2051 

Tariful de apa (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 3.63 4.27 5.55 6.59 7.44 8.40 9.73 

Tariful de canalizare & epurare (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 3.30 3.62 4.49 5.32 6.01 6.79 7.86 

Venitul lunar pe familie cheltuit pentru apa & canal lei/luna 52 56 73 88 101 116 138 

Procentul in venitul total al familiei (%) % 1.34% 1.46% 1.72% 1.85% 1.95% 2.05% 2.20% 

Diferenta suportabilitate pana la 2.5% % 1.16% 1.04% 0.78% 0.65% 0.55% 0.45% 0.30% 

Suportabilitate DA/NU DA DA DA DA DA DA DA 

Evoluția tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare, pentru familia medie din mediul urban, 
pentru activitatea apă si apa uzata este prezentata în tabelul urmator: 

Tabel 9-6: Suportabilitate mediul rural 

Judetul Hunedoara 
Unitate de  

masura 
2021 2022 2028 2035 2040 2045 2051 

Familia standard (pers) lei/m3 2.73 2.72 2.66 2.60 2.55 2.50 2.46 

Cresterea anuala PIB(%) % 1.3% 1.5% 1.7% 1.9% 1.9% 2.0% 2.2% 

Suportabilitate (% din venitul familiei) 3.50%        

         

Venitul lunar mediu pe familie (lei) lei/m3 2,281 2,274 2,500 2,823 3,078 3,357 3,726 

Consumul de apa pe cap de locuitor (m3/zi/pers) m3/zi/pers 0.10 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 

Consumul lunar de apa pe familie (m3/luna) m3/luna 7.93 6.35 6.47 6.62 6.73 6.84 7.02 

Consum canalizare pe cap de locuitor (m3/zi/pers) m3/zi/pers 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 

Consumul lunar canalizare pe familie (m3/luna) m3/luna 7.35 6.94 6.47 6.62 6.73 6.84 7.02 

Venitul lunar al familiei pentru apa & canalizare (4%) lei/luna 80 80 87 99 108 118 130 

Tariful de apa (fara TVA) (lei/m3) lei/m3 3.54 4.18 5.46 6.50 7.35 8.31 9.64 

Tariful de canalizare & epurare (lei/m3)  lei/m3 3.21 3.53 4.40 5.23 5.92 6.70 7.77 

TVA (%) 5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Tariful de apa (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 3.63 4.27 5.55 6.59 7.44 8.40 9.73 

Tariful de canalizare & epurare (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 3.30 3.62 4.49 5.32 6.01 6.79 7.86 

Venitul lunar pe familie cheltuit pentru apa & canal lei/luna 53 52 65 79 91 104 123 

Procentul in venitul total al familiei (%) % 2.33% 2.30% 2.60% 2.79% 2.94% 3.09% 3.31% 

Diferenta suportabilitate pana la 3.5% % 1.17% 1.20% 0.90% 0.71% 0.56% 0.41% 0.19% 

Suportabilitate DA/NU DA DA DA DA DA DA DA 

9.4.3 Constrangerile suportabilitatii 

Principala concluzie in analiza suportabilitatii tarifelor in mediul urban si mediul rural, arata ca exita o 

discrepanta in ceea ce priveste diferenta de suportabilitate, disponibila in cele doua medii. 

Acest lucru se poate observa si in graficele de mai jos. 
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Grafic 9-1: Suportabilitate mediul urban 

 
Grafic 9-2: Suportabilitate mediul rural 

Calculele preliminare arata ca, datorita constrangerii suportabilitatii tarifelor, acoperirea costurilor totale este 
mai mica de 100% la nivel judetean. Acest lucru arata ca este necesara acoperirea din fonduri nerambursabile.  

In Capitolul 8 au fost calculate costurile de investitie si cele de O&I pentru diferitele proiecte identificate.  

Componenta de alimentare cu apa este calculata la 32.9 millioane euro pentru intreaga perioada. Componenta 
de apa uzata va necesita pentru aceeasi perioada 32.5 millioane euro. Intregul necesar de investitii, inclusiv 
pentru echipamente si dotari este de  75.9 millioane euro.  

Aceste valori arata faptul ca : 

-  Investitiile prioritare trebuie planificate foarte atent pentru a se atinge setul de obiective mentionate 
mai sus, pentru care resursele financiare sunt limitate 

- Trebuie investit in acele proiecte care au cel mai mic cost specific pe locuitor pentru a se alinia cu 
obiectivele UE privind cel mai mic cost si cea mai mica nevoie de finantare 
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-  Este necesara folosirea fondurilor nerambursabile. 

Rezultele acestui Master Plan, arata ca in cazul Judetului Hunedoara, este necesara analiza in detaliu a 
resurselor financiare si a costurilor, urmand cerintele fiecarui program de finantare pentru care se va opta.  

Primul rezultat cheie al evaluarii suportabilitatii este ca Master Plan-ul propus nu respecta criteriul de 
durabilitate, cu exceptia cazului in care sarcina asupra gospodariilor din decil-1 cu un consum reprezentativ 
nu depaseste 3.5% din venitul lor reprezentativ. Pentru a asigura durabilitatea, este necesar un tarif minim, 
care este cu 60% mai mare decat tariful suportabil pentru gospodariile din decil-1. Dar chiar si pentru acest 
tarif master planul pentru alimentarea cu apa si canalizare poate fi realizat numai daca este furnizat un sprijin 
financiar extern important, cum ar fi un ajutor nerambursabil. 

Pentru judetul Hunedoara analiza suportabilitatii bazata pe tariful minim arata o diferenta de finantat pentru 
alimentarea cu apa si apa uzata de peste 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafic 9-3: Tariful maxim suportat, primele 3 decile. 
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10. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

10.1 INTRODUCERE 

Avand in vedere de faptul ca: 

- pentru perioada de programare 2014-2020 „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Hunedoara” (Proiectul regional 2014-2020) se afla in curs de implementare, fara luarea in 
considerare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare aflate in aria de operarare a SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA ORASTIE; 

- la nivelul Proiectului regional 2014-2020 sunt adoptate solutii regionale de extindere, modernizare a 
sistemelor de canalizare si de centralizare a proceselor de tratare a apelor uzate, statiile de epurare regionale 
realizate in perioadele de programare anterioare avand capacitatea de preluare a apele uzate rezultate de la 
toate aglomerările aflate în clusterele definite în Aplicaţia de Finanţare POIM 2014-2020; 

masurile investitionale propuse în cadrul versiunii actualizate a Master Plan-ului pentru perioada de 
programare 2021-2027 ar trebui sa asigure realizarea investitiilor necesare indeplinirii conditionalitatilor de 
conformare la nivelul judetului Hunedoara, inclusiv a aglomerarilor aflate in aria de operare a SC 
ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE.  

În urma consultărilor la nivel municipal, judetean si ministerial, s-a convenit includerea in Master Plan a unor 
masuri investitionale care au ca ţintă continuarea investiţiilor în aglomerările definite în primele etape de 
investiţii finanţate din Fondurile de Coeziune – etapa I 2007 – 2013, respectiv etapa a II-a 2014-2020, precum 
si in aglomerarile definite in Raportul cu lista actualizată de aglomerări de peste 2.000 locuitori echivalenți, 
incluzând detalii și hărți pe baza metodologiei de optimizare a costurilor de conformare cu DEAUU  elaborat 
de Banca Mondiala in cadrul ”Acordului de prestări de servicii de asistență tehnică rambursabilă privind 
asistența acordată României pentru analizarea și abordarea provocărilor apărute în îndeplinirea cerințelor din 
Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU)”.  

Investitiile prioritare pentru sectorul de apa vizeaza 2 sisteme zonale de alimentare cu apa si un sistem local 
(5 UAT-uri si 9 localitati) după cum urmează: 

 Sistemul zonal Orastie – care include investiţii în localitatile: Orastie (UAT Orastie), Martinesti (UAT 
Martinesti), Beriu, Sibisel si Cucuis (UAT Beriu) si Bobalna, Rapoltel (UAT Rapoltu Mare); 

 Sistemul zonal Orastioara de Sus – care include investiţii în localitatile: Orastioara de Sus (UAT 
Orastioara de Sus); 

 Sistemul Local Boiu - care include investiţii în localitatea Boiu (UAT Rapoltu Mare). 

Investiţiile prioritare pentru sectorul de apa uzata se adresează unui număr de 8 aglomerari cuprinse in 
Clusterul Orastie, după cum urmează:  

 Aglomerarile Orastie (UAT Orastie), Beriu (UAT Beriu), Turdas si Pricaz (UAT Turdas),  Bucium  
(UAT Orastioara de Sus),  Rapoltu Mare, Bobalna si Folt (UAT Rapoltu Mare) in vederea clusterizarii 
ariei de operare pentru optimizarea proceselor tehnologice si asigurarea gradului de conectare la 
serviciile de colectare ape uzate.  

Lista prioritizarii masurilor de investitii se regaseste in Anexa nr. 10.3. 

Serviciu Total FC 2021-2027 (Euro) 

Total apa 22,628,830 

Total apa uzata 18,946,751 

Cheltuieli cu echipamente/dotari/digitalizare 2,887,610 

TOTAL 44,463,191 

10.2 PRIORITIZAREA MASURILOR DIN PROIECT 

10.2.1 Selectarea investitiilor prioritare 

Investiţiile prioritare cuprinse în prezenta documentatie trebuie să ţină cont de prevederile Tratatului de 
Aderare şi de planurile de implementare elaborate de autoritatile române responsabile pentru indeplinirea 
conditionalitatilor de conformare prevazute in Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului 
uman” şi Directiva 91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orăşeneşti”.  

Selecţia investiţiilor prioritare trebuie sa fie bazata pe un proces eficient si transparent. Avand în vedere 
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experienta din primele perioade de programare si a fondurilor de preaderare este necesar ca, la baza 
programului de investitii, sa stea o strategie de planificare coerenta si fezabila. Aspectele esenţiale ale acestei 
strategii sunt:  

1. Toate investitiile propuse trebuie sa contribuie la conformarea tarii noastre cu obligaţiile Tratatului de 
Aderare in ceea ce priveşte:  

 Directiva 98/83/EEC referitoare la calitatea apei destinata consumului uman;  

 Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orăşeneşti.  

2. Programele de investitii pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecţii a investiţiilor de care este 
nevoie astfel incat sa se respecte cele mai importante termene din punctul (1) de mai sus. Selecţia va 
acorda prioritate acelor proiecte care au sanse crescute de a fi implementate cu succes in termenele 
aplicabile, in vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor accesate.  

3. Lista de proiecte de investitii pe termen lung va fi structurata in asa fel incat sa indeplineasca restul de 
obligaţii ale României din cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele doua directive mentionate mai 
sus.  

4. In cazurile in care exista o nevoie a priori de investitii in vederea respectării unui termen scurt (de 
exemplu in cazul in care exista deja o comunitate de peste 2.000 de locuitori echivalenţi), raportul 
beneficiu/cost al investitiei va fi maximizat prin extinderea investitiei astfel incat sa acopere un număr 
cat mai mare de utilizatori, intr-o maniera fezabila si rezonabila. In acest fel, se maximizeaza si 
probabilitatea ca acea investitie sa fie durabila.  

5. Investitiile propuse in prezenta documentatie, ca document suport al Master Planului 2021-2027 
reprezinta acțiuni de continuare a implementării măsurilor privind realizarea/modenizarea și 
funcționarea corespunzătoare a infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Hunedoara, avand in vedere, 
de asemenea,  maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar si integrarea măsurilor necesare de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

10.2.2 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor 
uzate urbane 

10.2.2.1 Ipoteze 

 Ar trebui acordata prioritate extinderii/completării reţelelor existente de canalizare din aglomerarile si 
clusterele in care investitiile finantate din alte fonduri nu au asigurat gradul de conectare si 
conformitate necesare pentru populatia din aria de operare;  

 Extinderile canalizarii in zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, in afara cazului in care cerinta 
de apa este asigurata prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apa, iar impactul negativ 
asupra mediului este semnificativ mai mare;  

 Vor avea prioritate atat zonele urbane, cat si cele rurale cu o populatie echivalenta cuprinsa intre 
2.000 p.e. si 10.000 p.e. unde exista situatii propice pentru o abordare regionala a solutiilor tehnice 
de colectare epurare a a apelor uzate;  

 Comunitatile care se afla in prezent sub limita propusa de Tratatul de Aderare nu vor fi considerate 
prioritare, in afara cazului in care pot fi incluse intr-un proiect regional (de exemplu clusterizarea ariei 
de operare);  

 Comunitatile in cazul carora exista probabilitatea ca prin aplicarea costurilor de funcţionare si 
intretinere sa fie depasit nivelul de suportabilitate pentru populatia deservita, nu vor fi luate in 
considerare pentru realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate si nici pentru statii 
de epurare.  

10.2.2.2 Prioritizarea investitiilor 

Principalele criteriii de prioritizare a investitiilor sunt urmatorele: 

 impactul regional - proiectul va include mai multe aglomerari din judet, cu o populatie echivalenta 
mai mare de 2000 l.e.; 

 impactul de mediu - componentele de investitii incluse in proiect trebuie sa demonstreze un impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului si starii de sanatate a populatiei; 

 eficienta costurilor de investitii si de operare - componentele de investitii incluse in proiect trebuie sa 
fie eficiente sub aspectul costurilor  investitionale (sunt analizate costurile unitare pe locuitor, pe km, 
etc.) si sub aspectul costurilor de operare pe care le genereaza aceste investitii (avand in vedere 
faptul ca aceste costuri vor fi suportate de catre populatie, prin tarifele aplicate); 
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 contributia de indeplinire  a obligatiilor de mediu din Tratatul de Aderare - proiectul trebuie sa 
demonstreze contributia la indeplinirea obligatiilor din Tratatul de Aderare.  

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

 Extinderea/modernizarea statiilor de epurare care deservesc un număr de locuitori mai mare de 
2.000 l.e.;  

 Inlocuirea si, unde este necesar, extinderea reţelelor de canalizare in zonele cu populaţie echivalenta 
cuprinsa intre 2.000  l.e. si 10.000  l.e. Se va acorda prioritate aglomerarilor cu un cost specific redus, 
rezultat prin raportarea lungimii reţelei de canalizare la populatia conectata la sistemul centralizat de 
canalizare;  

 Inlocuirea facilitaţilor de epurare/tratare existente pentru zonele unde populatia echivalenta este 
cuprinsa intre 2.000 p.e. si 10.000 p.e., unde debitele de apa uzata nu sunt epurate adecvat, avand 
un impact semnificativ de mediu asupra corpurilor de apa si utilizatorilor din aval;  

 Inlocuirea facilitaţilor de epurare/tratare existente acolo unde pot fi incluse intr-un proiect regional;  

 Reabilitarea/redimensionarea tronsoanelor de canalizare realizate in sistem unitar si unde, in mod 
frecvent, se constata depasiri ale debitului ploii de calcul utilizat pentru dimensionarea colectoarelor. 
Acest lucru duce la depasirea capacitatii de transport a retelei si, ca urmare, la producerea de 
inundatii cu impact negativ semnificativ asupra traficului, sanatatii populatiei si lucrarilor subterane. 

10.2.3 Prioritizarea pentru conformarea cu Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate 
consumului uman 

10.2.2.3 Ipoteze 

 Puţurile individuale, acolo unde exista posibilitatea contaminării incrucisate de la deseurile menajere, 
industriale sau de natura animala, nu constituie o sursa de apa potabila adecvata, asa cum este 
definita in cadrul Directivei;  

 Sursele subterane de apa gestionate sunt acceptabile atat timp cat sunt dispuse aranjamente pentru 
reglementarea statutara a sursei;  

 Reabilitarea reţelei reprezintă o prioritate acolo unde reţeaua de apa potabila nu este disponibila sau 
nu asigura parametri de debit si presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo 
unde exista dovada clara a contaminării incrucisate (infiltraţiilor) de la reţeaua de canalizare;  

 Extinderea reţelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate in ceea ce priveşte 
conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuşi, poate reprezenta o prioritate pentru finanţare de la 
bugetul local/bugetul de stat;  

 In cazurile in care o sursa de apa acceptabila isi poate extinde zona de deservire, investiţiile pentru 
extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare.  

10.2.2.4 Prioritizarea investitiilor 

Profilul investitiei se bazeaza pe urmatoarele prioritati:  

 Sistemele existente de alimentare cu apa potabila care, datorita sursei de apa si lipsei unor facilitati 
de tratare eficiente adaptate la amprenta de tratabilitate a apei brute, nu respecta cerintele de 
conformare la prevederile Directivei 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului 
uman si reprezintă o sursa potentiala de probleme pentru sanatatea populaţiei;  

 Orice zona cu peste 50 de loc., in prezent fara un sistem centralizat de alimentare cu apa, care poate 
fi deservita de o sursa existenta;  

 Extinderea zonelor de deservire din sursele de apa conforme existente, fapt care elimina sursele de 
apa nereglementate;  

 Comunitatile fara sisteme acceptabile de alimentare cu apa ce nu pot fi deservite din sursele 
existente;  

 Inlocuirea reţelelor, cu prioritate a tronsoanelor care nu prezinta siguranta in exploatare din cauza 
inregistrarii un numar mare de avarii, cu pierderi importante de apa si intreruperi ale alimentarii cu 
apa a consumatorilor; 

 Inlocuirea conductelor de azbociment din reţea.  
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10.2.4 Criterii de prioritizare 

Pentru a permite prioritizarea investiţiilor, a fost adoptata o procedura de selecţie care permite punctarea 
nepărtinitoare a proiectelor de investitii propuse dupa o serie de criterii care sunt ponderate individual unul fata 
de altul. Aceasta metoda de analiza GRID, cunoscuta drept „Analiza Matricii de Decizii”. Analiza matricii de 
decizii este un instrument de management util folosit in luarea deciziilor când existã un numãr de altenative 
din care se alege si multi factori de luat în considerare. Metoda faciliteaza alegerea celei mai importante 
probleme care trebuie rezolvata.  

Sunt selectate mai multe criterii care sunt considerate ca fiind importante pentru selectarea unui proiect si care 
sunt aplicate avand in vedere viabilitatea generale a investitiei.  

Criteriile selectate pentru identificarea investiţiilor prioritare au fost:  

1. Componenta de canalizare trebuie sa fie pentru populatie echivalenta > 2.000 p.e.  

2. Dezvoltarea activelor trebuie sa includă ambele componente: alimentare cu apa si apa uzata. Este cazul 
zonelor unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate din alte surse;  

3. Autoritatile publice locale trebuie sa concesioneze infrastructura Operatorului Regional in vederea operarii 
in conditii optime;  

4. Continuarea investitiilor realizate in primele perioade de programare;  

5. Posibilitatea formarii unor aglomerari/clustere avand in vedere continuarea procesului de regionalizare in 
domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, respectiv eficientizare proceselor e explotare a sistemelor e 
alimentare cu apa si de canalizare;  

6. Capacitatea de a respecta termenele pentru conformare statutara;  

7. Cost de funcţionare pe cap de locuitor (punctaj scăzut = cost crescut pe cap de locuitor); 

8. Cost al investitiei pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scăzut);  

9. Disponibilitate teren (risc scăzut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj scăzut);  

10. Impact asupra mediului;  

11. Existenta unui mecanism institutional viabil.  

Metoda de analiza utilizata clasifica fiecare dintre aceste criterii in raport cu celelalte, indiferent de componenta. 
Aceasta operaţie permite o ponderare obiectiva a criteriilor care nu este influentata de cerinţele subiective. 
Rezultatele acestei clasificari sunt prezentate intr-un tabel cu punctajele normalizate din 100. 

 Criterii Pondere 

A Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 – 10.000  24 

B 
Dezvoltarea activelor trebuie sa includă ambele componente: alimentare cu apa si apa 
uzata  

10 

C Autoritatile publice locale trebuie sa concesioneze infrastructura Operatorului Regional  5 

D Continuarea investitiilor realizate in prima perioada de programare  0 

E Posibilitatea formarii unor clustere in vederea optimizarii exploatarii 13 

F Capacitatea de a respecta termenele pentru conformare statutara  15 

G Cost de funcţionare pe cap de locuitor (punctaj scăzut = cost crescut pe cap de locuitor)  12 

H Cost Capex pe cap de locuitor (Capex crescut = punctaj scazut)  5 

I Disponibilitate teren (risc scăzut = punctaj crescut, risc crescut = punctaj scăzut)  6 

J Impact asupra mediului  5 

K Existenta unui mecanism institutional viabil  5 

TOTAL 100 

Importanta relativã a factorilor de decizie se stabileste ca fiind un numãr de 0 la 3, unde 0 înseamnã cã factorul 
este absolut neimportant în decizia finalã iar 3 înseamnã cã factorul este foarte important (se accepta factori 
cu aceeasi importanta). Acordarea punctajului importantei relative a aglomerarilor raportat la criteriile selectate 
pentru identificarea investiţiilor prioritare se va face luand in considerare problematica specifica fiecaruia dintre 
acestea.  

Un interes deosebit il prezintă punctajul nul al oportunitatii pentru posibilitatea formarii unei aglomerari. 
Aceasta indica faptul ca, dintre criteriile selectate este nesemnificativ deoarece nu se claseaza deasupra 
niciunui alt criteriu din tabel. Posibilitatea formarii unei aglomerari trebuie sa aiba punctaj nul tinand cont de 
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faptul ca, necesarul investitional in judetul Hunedoara pentru localitatile cu populatie echivalenta intre 2.000 
l.e. si 10.000 l.e. este mare si numarul de aglomerari care pot fi definite este crescut. Departajarea intre 
posibilele aglomerari trebuie facuta tinand cont in primul rand de continuarea investitiilor realizate in prima 
perioada de programare si de realizare a retelelor de canalizare si a facilitatilor centralizate de epurare in 
aglomerarile unde sistemele de alimentare cu apa sunt realizate.  

Asa cum rezulta din tabelul prezentat mai sus, criteriile cu ponderea cea mai mare in prioritizarea investitiilor 
sunt:  

 Componenta de canalizare pentru p.e. intre 2.000 – 10.000 l.e. 

 Posibilitatea formarii unor clustere in vederea optimizarii exploatarii si a asigurarii regionalizariii 
serviciilor 

 Capacitatea de a respecta termenele pentru conformare statutara.  

Pentru proiecte individuale, se utilizeaza aceleaşi criterii pentru a clasa fiecare proiect cu un punctaj in funcţie 
de capacitatea acestuia de a satisface criteriile selectate. Aceste punctaje specifice proiectelor sunt apoi 
inmultite cu factorul de ponderare calculat pentru clasificarea preliminara pentru a obţine un punctaj final pentru 
proiect.  

Punctajele generale oferă apoi clasarea proiectelor, cel mai mare punctaj avandu-l proiectul care indeplineste 
cel mai bine criteriile selectate. Aceasta metoda de analiza permite o clasare obiectiva care nu este influentata 
de factori subiectivi sau care nu au o importanta semnificativa in indeplinirea criterilor de prioritizare. 

10.2.5 Etapizarea investitiilor 

Profilul etapizarii pentru proiectele de investitii prioritare propuse este elaborat utilizând un model de tabel de 
calcul pentru a previziona racordarea la apa potabila, ratele de consum si producerea de ape uzate de către 
aglomerarea propusa, an de an pana la orizontul proiectat al anului 2050.  

Acest model oferă profiluri ale fluxului si incarcarii pentru dezvoltare, plus datele anticipate ale etapelor 
construcţiei pentru facilitatile de tratare a apei si a apei uzate. Acest rezultat se bazeaza pe o serie de funcţii 
sau curbe de creştere care sunt introduse in model. Aceste funcţii de intrare sunt:  

 creşterea si/ sau scaderea populaţiei prognozat;. 

 gradul de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apa;  

 gradul de conectare la sistemele de canalizare;  

 evolutia consumului de apa pe cap de locuitor;  

 reducerea consumului de apa din surse subterane;  

 reducerea previzionata a apei care se infiltreaza in sistemul de canalizare.  

Pentru fiecare variabila se genereaza o banda superioara si una inferioara intre care se va situa funcţia de 
creştere anticipata. Aceasta oferă o banda de toleranta pentru fluxul si incarcarea previzionate de apa potabila 
si uzata care este transpusa intr-o banda temporala pe durata careia se anticipeaza etapa construcţiei. 

10.3 INDICATORI-CHEIE AI PERFORMANŢEI 

Obiectivele propuse pentru a fi realizate în prima etapă, au ca scop principal reducerea decalajelor existente 
între UE și România în domeniul echipării hidroedilitare, respectiv distribuția apei potabile şi canalizarea apelor 
uzate. 

Aceste lucrări vor influența direct condițiile de igienă și de sănătate a populației, în prezent deficitare. Totodată, 
vor contribui major la îmbunătăţirea condițiilor de mediu, atât direct, prin imbunatatirea calităţii apelor de 
suprafaţă, ca emisari ai sistemelor de canalizare, precum şi indirect, prin dezafectarea latrinelor și a foselor 
septice contribuind substanţial la reducerea poluării apelor subterane, cu deosebire a stratelor freatice. 

Pentru evidenţierea performanţelor ce vor fi obținute prin realizarea lucrărilor prevăzute, se propune urmărirea 
următorilor indicatori de calitate: 

Tabelul 10- 1-  Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă - UAT Orastie. 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 21.188 21.807 

Grad de conectare la sistemul de apa % 97.16% 100.0% 

Consum mediu de apa pe locuitor litri/pers/zi 120 120 
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Indicator UM Prezent 2030 

Volum de apă facturată m3/zi 2.334,79 2.408,07 

Nivelul pierderilor % 60.3% 47.0% 

Lungime rețea km 88,51 93.01 

Capacitatea de înmagazinare m3 5100 6100 

Tabelul 10- 2 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă - UAT Beriu 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 2.753 3.625 

Grad de conectare la sistemul de apa % 75.93% 100.0% 

Consum mediu de apa pe locuitor litri/pers/zi 80 80.0 

Volum de apă facturată m3/zi 253,60 290,00 

Nivelul pierderilor % 35% 20% 

Lungime rețea km 8,18 8,18 

Capacitatea de înmagazinare m3 200 300 

Tabelul 10- 3- Indicatorii cheie de performanță pentru SAA - UAT Orastioara de Sus 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 1327 2113 

Grad de conectare la sistemul de apa % 62,80% 100.0% 

Consum mediu de apa pe locuitor litri/pers/zi 80 80 

Volum de apă facturată m3/zi 124,83 168,00 

Nivelul pierderilor % 50,50% 35,00% 

Lungime rețea km 21,65 29,95 

Capacitatea de înmagazinare m3 150 450 

Tabelul 10- 4 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Rapoltu Mare. 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 1.475 1.955 

Grad de conectare la sistemul de apa % 75,45% 100.0% 

Consum mediu de apa pe locuitor litri/pers/zi 70 70 

Volum de apă facturată m3/zi 109,44 136,85 

Nivelul pierderilor % 25,00% 20,00% 

Lungime rețea km 22,84 22,84 

Capacitatea de înmagazinare m3 300 600 

*parte din investitii vor fi prin alte fonduri 

Tabelul 10- 5 - Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă – UAT Turdas 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 1315 2.120 

Grad de conectare la sistemul de apa % 62,04% 100.0% 

Consum mediu de apa pe locuitor litri/pers/zi 80 80 

Volum de apă facturată m3/zi 122,88 169,60 

Nivelul pierderilor % 48.0% 35,0% 

Lungime rețea km 14,04 14,04 

Capacitatea de înmagazinare m3 500 500 
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Tabelul 10- 6- Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de alimentare cu apă  - UAT Martinesti 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 801 1005 

Grad de conectare la sistemul de apa % 79,66% 100.0% 

Consum mediu de apa pe locuitor litri/pers/zi 60 60 

Volum de apă facturată m3/zi 118,85 120,00 

Nivelul pierderilor % 35,0% 20,0% 

Lungime rețea km 13,41 18,45 

Capacitatea de înmagazinare m3 230 230 

Tabelul 10- 7- Indicatorii cheie de performanță pentru sistemele de canalizare - aglomerarea Orastie. 

Indicator UM Prezent 2030 

Populația deservită Nr. 20/741 21.807 

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 95.11% 100.0% 

Lungime rețea km 53.444 58.100 

Capacitate de epurare l/s 46,02 68,20 

Stație de epurare* buc 1 1 

Cantitate apa uzata evacuata (facturata) m3/an 728.552 775.097 

*va prelua apele uzate din aglomerarile din aria de operare 

10.4 LISTA PRIORITIZATA A MASURILOR DE INVESTITII 

Master Plan-ul actualizat va identifica nevoile de investiții la nivelul judetului Hunedoara rămase de 
implementat, pe termen scurt – mediu – lung, în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare-
epurare a apelor uzate, inclusiv a aglomerarilor aflate in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA 
ORASTIE. De asemenea, Master Planul va stabili, în mod fundamentat, o ordine de prioritizare a acestora, 
precum și costurile asociate fiecăreia din nevoile de investiții identificate.  

In aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA exista o populatie de 32.625 locuitori (2020), dintre care 
21.807 locuiesc in municipiul Orastie, iar restul in celelalte 5 UAT-uri componente aflate in aria de operare.  

Se intentioneaza ca proiectele sa maximizeze raportul beneficiu/cost al investitiei prin extinderea infrastructurii 
astfel incat sa se asigure cresterea gradului de conectare in conditii de fezabilitate tehnico-economica si 
financiara. In acest fel, se maximizeaza si probabilitatea ca acea investitie sa fie sustenabila. 

10.4.1 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA 

Tabelul 10- 8- SZAA Orastie, ZAA Orastie, municipiul Orastie 

Descriere U.M. Cantitate 

Reabilitare captare Sibisel buc. 1 

Reabilitare aductiune apa bruta Dn 400 mm, PEID / PAFSIN, Sibisel – STAP 
Oraties  

m 14.250 

Reabilitare STAP Orastie buc. 1 

Reabilitare / extindere rezervoare de apa potabila, zona “Chimica” + 1 statie de 
clorinare 

buc. 2 

Reabilitare retea de distributie - conducte PEID De 20 - 100 mm, PN10, inclusiv 
desfacere si refacere sistem rutier 

m 1.069 

Reabilitare retea de distributie - conducte PEID De 100 - 300 mm, PN10, inclusiv 
desfacere si refacere sistem rutier 

m 8.414 

Bransament nou Dn 63 mm inclusiv camin apometru echipat, desfacere - refacere 
imbracaminte asfaltica 

buc. 200 

DMA Retea de distributie (Dn 100 mm, Dn 150 mm, Dn 200 mm, Dn 300 mm, Dn 
400 mm) 

buc 2 
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SCADA CENTRAL buc. 1 

Tabelul 10- 9 - SZAA Orastie, ZAA  Beriu, UAT Beriu, localitatile Beriu, Sibisel, Cucuis 

Descriere U.M. Cantitate 

Reabilitare captare Rausor buc. 1 

Extindere conducta de aductiune apa potabila Sibisel Dn 225 mm PEID m 9.800 

Reabilitare STAP Sibisel (Beriu) buc. 1 

Extindere statii de pompare pe aductiune buc. 2 

Rezervor Cucuis buc. 1 

Extindere conducta de transport apa potabila Sibisel - Cucuis m 2.585 

Extindere retea de distributie Cucuis m 2.500 

Extindere retea de distributie Sibisel m 1.800 

Tabelul 10- 10 - SZAA Orastie, ZAA Martinesti, UAT Martinesti, localitatea Martinesti 

Descriere U.M. Cantitate 

Statii de pompare pentru Martinesti buc. 4 

Extindere retea de distributie Martinesti m 5.041 

Tabelul 10- 11 - SZAA Orastie, ZAA  Rapoltu Mare, UAT  Rapoltu Mare, localitatile Bobalna, Rapoltel 

Descriere U.M. Cantitate 

Statie de pompare pentru Rapoltu Mare (Bobalna / Folt) buc. 1 

Statii de pompare pentru Rapoltel   buc. 3 

Extindere conducta de transport apa potabila Orastie - Rapoltu Mare (Bobalna / 
Folt) 

m 6.100 

Rezervoare Rapoltu Mare (Bobalna / Folt) + 1 statie de clorinare buc. 2 

Rezervor Rapoltel   buc. 1 

Extindere retea de distributie Rapoltel  m 2041 

Tabelul 10- 12 - SZAA Orastioara de Sus ZAA Orastioara de Sus, UAT Orastioara de Sus 

Descriere 

 
U.M. Cantitate 

Reabilitare captare Valea Rea buc. 1 

Tabelul 10- 13 - SL Boiu, ZAA Rapoltu Mare, UAT Rapoltu Mare, localitatea Boiu 

Descriere U.M. Cantitate 

Captare izvor Boiu buc 1 

Reabilitare statie de clorinare buc 1 

Extindere conducte de transport apa potabila - conducte PEID De 110 mm, PN10, 
inclusiv desfacere si refacere sistem rutier 

m 1.000 

Reabilitare rezervor de inmagazinare GA Boiu buc 1 

Extindere retea de distributie - conducte PEID De 110 mm, PN10, inclusiv 
desfacere si refacere sistem rutier 

m 1.000 

Statie de pompare apa potabila buc 1 

 Societatea ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie   

Dotari necesare; masini/utilaje pentru exploatare/interventii. 
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10.4.2 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA 

Tabelul 10- 14 - Cluster Orastie, Aglomerarea Orastie, municipiul Orastie 

Descriere U.M. Cantitate 

Reabilitare retea de canalizare - Dn <500 mm, inclusiv desfacere si refacere sistem 
rutier 

ml 7.077 

Reabilitare colector de canalizare - Dn >500 mm, inclusiv desfacere si refacere 
sistem rutier 

ml 4,820 

Extindere colector de canalizare - Dn >500 mm, inclusiv desfacere si refacere sistem 
rutier 

ml 156 

Extindere retea de canalizare in cartierele dezvoltate cf PUG Orastie- Dn <500 mm ml 4.500 

Reabilitare statii de pompare apa uzata Orastie buc 3 

Reabilitare conducte de refulare aferente SPAU 9Mai, SPAU Luncii si SPAU Targului ml 1.112 

Retehnologizare si reabilitare SEAU Orastie buc 1 

SCADA CENTRAL buc 1 

 

 Societatea ACTIVITATEA GOSCOM S.A. Orastie   

Masini/utilaje pentru exploatare/interventii. 

 











Anexa 2.2 - Prognoza populatie_Hunedoara

380,105  

v medie -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.32% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.54% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.66% -1.75% -1.75%

375,105  370,170  365,300  360,494  355,752  351,072  346,453  341,896  337,398  332,959  327,825  322,771  317,794  312,894  308,069  303,319  298,642  294,037  289,503  285,040        280,302  275,643  271,061  266,555  262,125  257,768  253,483  249,270  245,127  241,052  236,828  232,678  

>>> Studiul INS: " Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial, la orizontul anului 2060"

JUDET
Populatie 

recensamant 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

  HUNEDOARA 418,565 417,008 412,336 408,002 403,701 398,950 393,198 388,600 383,647 380,105 375,105 370,170 365,300 360,494 355,752 351,072 346,453 341,896 337,398 332,959 327,825 322,771 317,794 312,894 308,069 303,319 298,642 294,037 289,503 285,040 280,302 275,643 271,061 266,555 262,125 257,768 253,483 249,270 245,127 241,052 236,828 232,678

  A. MUNICIPII SI ORASE 313,918 312,335 307,666 304,975 301,219 297,331 291,639 289,489 285,803 283,057 279,333 275,659 272,032 268,453 264,922 261,437 257,997 254,603 251,254 247,948 244,125 240,361 236,655 233,006 229,413 225,876 222,393 218,964 215,588 212,264 208,735 205,266 201,854 198,499 195,199 191,955 188,764 185,627 182,541 179,507 176,361 173,271

   MUNICIPIUL DEVA 61,123 60,815 59,906 59,382 58,650 57,893 56,785 56,366 55,649 55,114 54,389 53,673 52,967 52,271 51,583 50,904 50,235 49,574 48,922 48,278 47,534 46,801 46,079 45,369 44,669 43,980 43,302 42,634 41,977 41,330 40,643 39,967 39,303 38,650 38,007 37,376 36,754 36,143 35,543 34,952 34,339 33,738

0.963       DEVA 58,860 58,563 57,688 57,183 56,479 55,750 54,683 54,280 53,588 53,074 52,375 51,686 51,006 50,335 49,673 49,020 48,375 47,738 47,110 46,491 45,774 45,068 44,373 43,689 43,015 42,352 41,699 41,056 40,423 39,800 39,138 38,488 37,848 37,219 36,600 35,992 35,394 34,805 34,227 33,658 33,068 32,488

0.0098       SANTUHALM 597 594 585 580 573 565 555 551 544 538 531 524 517 511 504 497 491 484 478 472 464 457 450 443 436 430 423 416 410 404 397 390 384 377 371 365 359 353 347 341 335 330

0.0018       ARCHIA 113 112 111 110 108 107 105 104 103 102 101 99 98 97 95 94 93 92 90 89 88 87 85 84 83 81 80 79 78 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 63 62

0.0043       BARCEA MICA 261 260 256 254 250 247 242 241 238 235 232 229 226 223 220 217 215 212 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 165 162 160 157 154 152 149 147 144

0.0211       CRISTUR 1,292 1,285 1,266 1,255 1,240 1,224 1,200 1,191 1,176 1,165 1,150 1,135 1,120 1,105 1,090 1,076 1,062 1,048 1,034 1,020 1,005 989 974 959 944 930 915 901 887 874 859 845 831 817 803 790 777 764 751 739 726 713

   MUNICIPIUL  VULCAN 24,160 24,038 23,679 23,472 23,183 22,883 22,445 22,280 21,996 21,785 21,498 21,215 20,936 20,661 20,389 20,121 19,856 19,595 19,337 19,083 18,789 18,499 18,214 17,933 17,656 17,384 17,116 16,852 16,592 16,336 16,065 15,798 15,535 15,277 15,023 14,773 14,528 14,286 14,049 13,815 13,573 13,335

0.9247       VULCAN 22,340 22,227 21,895 21,704 21,436 21,160 20,755 20,602 20,339 20,144 19,879 19,617 19,359 19,105 18,853 18,605 18,360 18,119 17,880 17,645 17,373 17,105 16,842 16,582 16,326 16,074 15,827 15,583 15,342 15,106 14,855 14,608 14,365 14,126 13,891 13,660 13,433 13,210 12,991 12,775 12,551 12,331

0.007       DEALU BABII 168 167 165 163 161 159 156 155 153 151 149 148 146 144 142 140 138 136 134 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 114 112 110 108 106 104 103 101 99 98 96 94 93

0.0684       JIU-PAROSENI 1,652 1,644 1,619 1,605 1,585 1,565 1,535 1,523 1,504 1,490 1,470 1,451 1,432 1,413 1,394 1,376 1,358 1,340 1,322 1,305 1,285 1,265 1,245 1,226 1,207 1,189 1,170 1,152 1,135 1,117 1,098 1,080 1,062 1,045 1,027 1,010 993 977 961 945 928 912

   MUNICIPIUL BRAD 14,495 14,422 14,206 14,082 13,909 13,729 13,466 13,367 13,197 13,070 12,898 12,728 12,561 12,396 12,233 12,072 11,913 11,756 11,602 11,449 11,272 11,099 10,927 10,759 10,593 10,430 10,269 10,111 9,955 9,801 9,638 9,478 9,320 9,166 9,013 8,863 8,716 8,571 8,429 8,289 8,143 8,001

0.8575       BRAD 12,430 12,367 12,182 12,076 11,927 11,773 11,548 11,463 11,317 11,208 11,061 10,915 10,771 10,630 10,490 10,352 10,216 10,081 9,949 9,818 9,666 9,517 9,371 9,226 9,084 8,944 8,806 8,670 8,536 8,405 8,265 8,128 7,993 7,860 7,729 7,601 7,474 7,350 7,228 7,108 6,983 6,861

0.0363       MESTEACAN 526 523 516 511 505 498 489 485 479 474 468 462 456 450 444 438 432 427 421 415 409 403 397 390 384 378 373 367 361 356 350 344 338 333 327 322 316 311 306 301 296 290

0.0013       POTINGANI 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10

0.0125       RUDA-BRAD 181 180 177 176 174 171 168 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 104 102 100

0.0444       TARATEL 644 641 631 626 618 610 598 594 586 581 573 566 558 551 543 536 529 522 515 509 501 493 485 478 471 463 456 449 442 435 428 421 414 407 400 394 387 381 374 368 362 355

0.0479       VALEA BRADULUI 695 691 681 675 667 658 646 641 633 627 618 610 602 594 587 579 571 564 556 549 540 532 524 516 508 500 492 485 477 470 462 454 447 439 432 425 418 411 404 397 390 384

   MUNICIPIUL HUNEDOARA 60,525 60,220 59,320 58,801 58,077 57,327 56,229 55,815 55,104 54,575 53,857 53,148 52,449 51,759 51,078 50,406 49,743 49,089 48,443 47,806 47,069 46,343 45,628 44,925 44,232 43,550 42,879 42,217 41,566 40,926 40,245 39,576 38,918 38,272 37,635 37,010 36,395 35,790 35,195 34,610 34,003 33,408

0.9564       HUNEDOARA 57,885 57,593 56,732 56,236 55,543 54,826 53,777 53,380 52,701 52,194 51,508 50,830 50,161 49,502 48,850 48,208 47,573 46,948 46,330 45,721 45,016 44,321 43,638 42,965 42,303 41,650 41,008 40,376 39,753 39,140 38,490 37,850 37,221 36,602 35,994 35,396 34,807 34,229 33,660 33,100 32,520 31,950

0.0093       RACASTIA 562 559 551 546 539 532 522 518 512 507 500 494 487 481 474 468 462 456 450 444 437 430 424 417 411 404 398 392 386 380 374 367 361 355 349 344 338 332 327 321 316 310

0.0079       BOS 477 475 468 463 458 452 443 440 434 430 424 419 413 408 403 397 392 387 382 377 371 365 360 354 349 343 338 333 328 323 317 312 307 302 297 292 287 282 277 273 268 263

0.0012       GROS 71 71 70 69 68 67 66 65 65 64 63 62 62 61 60 59 58 58 57 56 55 54 54 53 52 51 50 50 49 48 47 46 46 45 44 43 43 42 41 41 40 39

0.0064       HASDAT 386 384 378 375 370 366 359 356 351 348 343 339 334 330 326 321 317 313 309 305 300 296 291 287 282 278 273 269 265 261 257 252 248 244 240 236 232 228 224 221 217 213

0.0189       PESTISU MARE 1,144 1,138 1,121 1,111 1,098 1,084 1,063 1,055 1,042 1,032 1,018 1,005 991 978 965 953 940 928 916 904 890 876 862 849 836 823 810 798 786 774 761 748 736 723 711 700 688 676 665 654 643 631

   MUNICIPIUL LUPENI 23,390 23,272 22,924 22,724 22,444 22,154 21,730 21,570 21,295 21,091 20,813 20,539 20,269 20,002 19,739 19,480 19,223 18,970 18,721 18,475 18,190 17,909 17,633 17,361 17,094 16,830 16,570 16,315 16,063 15,816 15,553 15,294 15,040 14,790 14,544 14,303 14,065 13,831 13,601 13,375 13,141 12,910

0.0745       LUPENI 23,390 23,272 22,924 22,724 22,444 22,154 21,730 21,570 21,295 21,091 20,813 20,539 20,269 20,002 19,739 19,480 19,223 18,970 18,721 18,475 18,190 17,909 17,633 17,361 17,094 16,830 16,570 16,315 16,063 15,816 15,553 15,294 15,040 14,790 14,544 14,303 14,065 13,831 13,601 13,375 13,141 12,910

   MUNICIPIUL ORASTIE 18,227 18,135 17,864 17,708 17,490 17,264 16,933 16,809 16,595 16,435 16,219 16,006 15,795 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

0.0581       ORASTIE 18,227 18,135 17,864 17,708 17,490 17,264 16,933 16,809 16,595 16,435 16,219 16,006 15,795 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

   MUNICIPIUL PETROSANI 37,160 36,973 36,420 36,101 35,657 35,197 34,523 34,268 33,832 33,507 33,066 32,631 32,202 31,778 31,360 30,948 30,540 30,139 29,742 29,351 28,898 28,453 28,014 27,582 27,157 26,738 26,326 25,920 25,520 25,127 24,709 24,298 23,894 23,497 23,107 22,723 22,345 21,974 21,608 21,249 20,877 20,511

0.9824       PETROSANI 36,506 36,322 35,779 35,466 35,029 34,577 33,915 33,665 33,236 32,917 32,484 32,057 31,635 31,219 30,808 30,403 30,003 29,608 29,219 28,834 28,390 27,952 27,521 27,097 26,679 26,267 25,862 25,464 25,071 24,684 24,274 23,871 23,474 23,084 22,700 22,323 21,952 21,587 21,228 20,875 20,509 20,150

0.0066       DALJA MARE 247 246 242 240 237 234 229 228 225 223 220 217 214 211 208 206 203 200 198 195 192 189 186 183 181 178 175 172 170 167 164 162 159 156 154 151 149 146 144 141 139 136

0.0041       DALJA MICA 154 153 151 150 148 146 143 142 140 139 137 135 133 132 130 128 127 125 123 122 120 118 116 114 113 111 109 107 106 104 102 101 99 97 96 94 93 91 90 88 87 85

0.0034       PESTERA 128 127 125 124 123 121 119 118 117 115 114 112 111 109 108 107 105 104 102 101 100 98 96 95 94 92 91 89 88 87 85 84 82 81 80 78 77 76 74 73 72 71

0.0034       SLATINIOARA 125 124 123 121 120 118 116 115 114 113 111 110 108 107 105 104 103 101 100 99 97 96 94 93 91 90 89 87 86 85 83 82 80 79 78 76 75 74 73 71 70 69

   ORAS ANINOASA 4,360 4,338 4,273 4,236 4,184 4,130 4,051 4,021 3,970 3,931 3,880 3,829 3,778 3,729 3,679 3,631 3,583 3,536 3,490 3,444 3,391 3,338 3,287 3,236 3,186 3,137 3,089 3,041 2,994 2,948 2,899 2,851 2,804 2,757 2,711 2,666 2,622 2,578 2,535 2,493 2,449 2,407

0.6108       ANINOASA 2,663 2,650 2,610 2,587 2,555 2,522 2,474 2,456 2,424 2,401 2,370 2,338 2,308 2,277 2,247 2,218 2,189 2,160 2,131 2,103 2,071 2,039 2,008 1,977 1,946 1,916 1,887 1,857 1,829 1,801 1,771 1,741 1,712 1,684 1,656 1,628 1,601 1,575 1,549 1,523 1,496 1,470

0.3892       ISCRONI 1,697 1,688 1,663 1,649 1,628 1,607 1,577 1,565 1,545 1,530 1,510 1,490 1,471 1,451 1,432 1,413 1,395 1,376 1,358 1,340 1,320 1,299 1,279 1,260 1,240 1,221 1,202 1,184 1,165 1,147 1,128 1,110 1,091 1,073 1,055 1,038 1,020 1,003 987 970 953 937

   ORAS CALAN 11,279 11,222 11,054 10,958 10,823 10,683 10,479 10,401 10,269 10,170 10,036 9,904 9,774 9,645 9,519 9,393 9,270 9,148 9,027 8,909 8,771 8,636 8,503 8,372 8,243 8,116 7,991 7,867 7,746 7,627 7,500 7,375 7,253 7,132 7,013 6,897 6,782 6,670 6,559 6,450 6,337 6,226

0.7098       CALAN 8,006 7,966 7,847 7,778 7,682 7,583 7,438 7,383 7,289 7,219 7,124 7,030 6,938 6,846 6,756 6,668 6,580 6,493 6,408 6,324 6,226 6,130 6,036 5,942 5,851 5,761 5,672 5,584 5,498 5,413 5,323 5,235 5,148 5,062 4,978 4,896 4,814 4,734 4,655 4,578 4,498 4,419

0.0495       STREISANGEORGIU 558 555 547 542 535 529 518 515 508 503 497 490 484 477 471 465 459 453 447 441 434 427 421 414 408 402 395 389 383 377 371 365 359 353 347 341 336 330 324 319 313 308

0.0433       BATIZ 488 486 478 474 468 462 453 450 444 440 434 429 423 417 412 406 401 396 391 385 380 374 368 362 357 351 346 340 335 330 324 319 314 309 303 298 293 289 284 279 274 269

0.0118       CALANU MIC 133 132 130 129 128 126 124 123 121 120 118 117 115 114 112 111 109 108 106 105 103 102 100 99 97 96 94 93 91 90 88 87 86 84 83 81 80 79 77 76 75 73

0.0216       GRID 244 243 239 237 234 231 227 225 222 220 217 214 211 209 206 203 201 198 195 193 190 187 184 181 178 176 173 170 168 165 162 160 157 154 152 149 147 144 142 140 137 135

0.0255       NADASTIA DE JOS 288 287 282 280 276 273 268 266 262 260 256 253 250 246 243 240 237 234 231 227 224 221 217 214 210 207 204 201 198 195 192 188 185 182 179 176 173 170 167 165 162 159

0.0264       NADASTIA DE SUS 298 296 292 290 286 282 277 275 271 269 265 262 258 255 251 248 245 242 239 235 232 228 225 221 218 214 211 208 205 202 198 195 192 188 185 182 179 176 173 170 167 164

0.0107       OHABA STRAIULUI 121 120 119 118 116 115 112 112 110 109 108 106 105 103 102 101 99 98 97 96 94 93 91 90 88 87 86 84 83 82 80 79 78 77 75 74 73 72 70 69 68 67

0.0148       SANCRAI 167 166 164 162 160 158 155 154 152 151 149 147 145 143 141 139 137 135 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 115 113 111 109 107 106 104 102 100 99 97 95 94 92

0.0155       SANTAMARIA DE PIATRA 175 174 172 170 168 166 163 161 159 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 103 102 100 98 97

0.0289       STREI 326 324 320 317 313 309 303 301 297 294 290 286 283 279 275 271 268 264 261 257 254 250 246 242 238 235 231 227 224 220 217 213 210 206 203 199 196 193 190 186 183 180

0.0163       STREI-SACEL 184 183 180 179 177 174 171 170 168 166 164 162 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 103 102

0.0258       VALEA SANGEORGIULUI 291 290 285 283 279 276 270 268 265 262 259 256 252 249 246 242 239 236 233 230 226 223 219 216 213 209 206 203 200 197 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166 163 161

   ORAS GEOAGIU 5,294 5,267 5,189 5,143 5,080 5,014 4,918 4,882 4,820 4,774 4,711 4,649 4,588 4,527 4,468 4,409 4,351 4,294 4,237 4,181 4,117 4,054 3,991 3,929 3,869 3,809 3,750 3,693 3,636 3,580 3,520 3,462 3,404 3,348 3,292 3,237 3,183 3,130 3,078 3,027 2,974 2,922

0.5117       GEOAGIU 2,709 2,695 2,655 2,632 2,599 2,566 2,517 2,498 2,466 2,443 2,411 2,379 2,348 2,317 2,286 2,256 2,226 2,197 2,168 2,140 2,107 2,074 2,042 2,011 1,980 1,949 1,919 1,890 1,860 1,832 1,801 1,771 1,742 1,713 1,685 1,657 1,629 1,602 1,575 1,549 1,522 1,495

0.149       AUREL VLAICU 789 785 773 767 757 747 733 728 718 711 702 693 684 675 666 657 648 640 632 623 614 604 595 586 577 568 559 550 542 534 525 516 507 499 491 482 474 467 459 451 443 435

0.0043       BACIIA 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13

0.0382       BOZES 202 201 198 196 194 191 188 186 184 182 180 177 175 173 170 168 166 164 162 160 157 155 152 150 148 145 143 141 139 137 134 132 130 128 126 124 121 119 117 116 113 111

0.02       CIGMAU 106 105 104 103 102 100 98 98 97 96 94 93 92 91 89 88 87 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 72 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59

0.0858       GELMAR 454 452 445 441 436 430 422 419 413 409 404 399 393 388 383 378 373 368 363 359 353 348 342 337 332 327 322 317 312 307 302 297 292 287 282 278 273 268 264 260 255 251

0.0739       GEOAGIU-BAI 391 389 383 380 375 370 363 361 356 353 348 343 339 334 330 326 321 317 313 309 304 299 295 290 286 281 277 273 269 264 260 256 251 247 243 239 235 231 227 224 220 216

0.0659       HOMOROD 349 347 342 339 335 331 324 322 318 315 311 306 302 298 295 291 287 283 279 276 271 267 263 259 255 251 247 243 240 236 232 228 224 221 217 213 210 206 203 200 196 193

0.0051       MERMEZEU-VALENI 27 27 26 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15

0.0423       RENGHET 224 223 220 218 215 212 208 207 204 202 199 197 194 192 189 187 184 182 179 177 174 172 169 166 164 161 159 156 154 151 149 146 144 142 139 137 135 132 130 128 126 124

0.0038       VALENI 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11

   ORAS HATEG 9,685 9,636 9,492 9,409 9,293 9,173 8,998 8,931 8,818 8,733 8,618 8,505 8,393 8,282 8,173 8,066 7,960 7,855 7,752 7,650 7,532 7,416 7,301 7,189 7,078 6,969 6,861 6,755 6,651 6,549 6,440 6,333 6,228 6,124 6,022 5,922 5,824 5,727 5,632 5,538 5,441 5,346

0.8925       HATEG 8,644 8,600 8,472 8,398 8,294 8,187 8,031 7,971 7,870 7,794 7,692 7,590 7,491 7,392 7,295 7,199 7,104 7,011 6,918 6,827 6,722 6,619 6,516 6,416 6,317 6,220 6,124 6,029 5,936 5,845 5,748 5,652 5,558 5,466 5,375 5,286 5,198 5,111 5,026 4,943 4,856 4,771

0.0339       NALATVAD 328 326 321 319 315 311 305 302 299 296 292 288 284 280 277 273 270 266 263 259 255 251 247 243 240 236 232 229 225 222 218 214 211 207 204 201 197 194 191 188 184 181

0.0391       SILVASU DE JOS 379 377 371 368 364 359 352 350 345 342 337 333 328 324 320 316 311 307 303 299 295 290 286 281 277 273 268 264 260 256 252 248 244 240 236 232 228 224 220 217 213 209

0.0345       SILVASU DE SUS 334 332 327 324 320 316 310 308 304 301 297 293 289 286 282 278 275 271 267 264 260 256 252 248 244 240 237 233 229 226 222 218 215 211 208 204 201 198 194 191 188 184

   ORAS PETRILA 22,692 22,578 22,240 22,046 21,774 21,493 21,082 20,926 20,660 20,461 20,192 19,926 19,664 19,406 19,150 18,898 18,650 18,404 18,162 17,923 17,647 17,375 17,107 16,843 16,583 16,328 16,076 15,828 15,584 15,344 15,089 14,838 14,591 14,349 14,110 13,876 13,645 13,418 13,195 12,976 12,749 12,525

0.9067       PETRILA 20,574 20,470 20,164 19,988 19,742 19,487 19,114 18,973 18,731 18,551 18,307 18,066 17,829 17,594 17,363 17,134 16,909 16,687 16,467 16,250 16,000 15,753 15,510 15,271 15,036 14,804 14,576 14,351 14,129 13,912 13,680 13,453 13,229 13,009 12,793 12,581 12,371 12,166 11,964 11,765 11,559 11,356

0.0468       CAMPA 1,061 1,056 1,040 1,031 1,018 1,005 986 978 966 957 944 932 919 907 895 884 872 861 849 838 825 812 800 788 775 763 752 740 729 717 705 694 682 671 660 649 638 627 617 607 596 586

0.038       JIET 862 858 845 837 827 816 801 795 785 777 767 757 747 737 727 718 708 699 690 681 670 660 650 640 630 620 611 601 592 583 573 564 554 545 536 527 518 510 501 493 484 476

0.0061       RASCOALA 139 138 136 135 133 132 129 128 127 125 124 122 120 119 117 116 114 113 111 110 108 106 105 103 102 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 84 82 81 79 78 77

0.0025       TIRICI 56 56 55 54 54 53 52 52 51 50 50 49 49 48 47 47 46 45 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 37 36 35 35 34 34 33 33 32 31 31

   ORAS SIMERIA 12,556 12,493 12,306 12,198 12,048 11,893 11,665 11,579 11,431 11,322 11,173 11,026 10,881 10,738 10,596 10,457 10,319 10,184 10,050 9,917 9,764 9,614 9,466 9,320 9,176 9,035 8,895 8,758 8,623 8,490 8,349 8,210 8,074 7,939 7,808 7,678 7,550 7,425 7,301 7,180 7,054 6,930

0.8058       SIMERIA 10,117 10,066 9,916 9,829 9,708 9,582 9,399 9,330 9,211 9,122 9,002 8,884 8,767 8,652 8,538 8,426 8,315 8,205 8,097 7,991 7,868 7,746 7,627 7,509 7,394 7,280 7,167 7,057 6,948 6,841 6,727 6,615 6,505 6,397 6,291 6,186 6,084 5,982 5,883 5,785 5,684 5,584

0.0357       BIRCEA MARE 448 446 439 435 430 424 416 413 408 404 399 393 388 383 378 373 368 363 359 354 348 343 338 333 327 322 317 312 308 303 298 293 288 283 279 274 269 265 261 256 252 247

0.0184       CARPINIS 231 230 226 224 222 219 215 213 210 208 206 203 200 198 195 192 190 187 185 182 180 177 174 171 169 166 164 161 159 156 154 151 149 146 144 141 139 137 134 132 130 128

0.0534       SANTANDREI 670 667 657 651 643 635 622 618 610 604 596 588 581 573 565 558 551 543 536 529 521 513 505 497 490 482 475 467 460 453 446 438 431 424 417 410 403 396 390 383 376 370

0.0248       SAULESTI 311 309 305 302 298 295 289 287 283 280 277 273 270 266 262 259 256 252 249 246 242 238 234 231 227 224 220 217 214 210 207 203 200 197 193 190 187 184 181 178 175 172

0.0311       SIMERIA VECHE 391 389 383 380 375 370 363 361 356 353 348 343 339 334 330 326 321 317 313 309 304 299 295 290 286 281 277 273 269 264 260 256 251 247 243 239 235 231 227 224 220 216

0.0309       UROI 388 386 380 377 372 367 360 358 353 350 345 341 336 332 327 323 319 315 311 306 302 297 293 288 284 279 275 271 266 262 258 254 249 245 241 237 233 229 226 222 218 214

   ORAS URICANI 8,972 8,927 8,793 8,716 8,609 8,498 8,335 8,274 8,168 8,090 7,984 7,879 7,775 7,673 7,572 7,472 7,374 7,277 7,181 7,087 6,977 6,870 6,764 6,659 6,557 6,456 6,356 6,258 6,162 6,067 5,966 5,867 5,769 5,673 5,579 5,486 5,395 5,305 5,217 5,130 5,041 4,952

0.9007       URICANI 8,081 8,040 7,920 7,851 7,754 7,654 7,507 7,452 7,357 7,287 7,191 7,096 7,003 6,911 6,820 6,730 6,641 6,554 6,468 6,383 6,284 6,187 6,092 5,998 5,906 5,815 5,725 5,637 5,550 5,464 5,373 5,284 5,196 5,110 5,025 4,941 4,859 4,778 4,699 4,621 4,540 4,460

0.0506       CAMPU LUI NEAG 454 452 445 441 436 430 422 419 413 409 404 399 393 388 383 378 373 368 363 359 353 348 342 337 332 327 322 317 312 307 302 297 292 287 282 278 273 268 264 260 255 251

0.0487       VALEA DE BRAZI 437 435 428 425 419 414 406 403 398 394 389 384 379 374 369 364 359 354 350 345 340 335 329 324 319 314 310 305 300 295 291 286 281 276 272 267 263 258 254 250 246 241

  B. COMUNE 104,647 104,673 104,670 103,027 102,482 101,619 101,559 99,111 97,844 97,048 95,771 94,511 93,268 92,041 90,830 89,635 88,456 87,292 86,144 85,011 83,700 82,409 81,139 79,888 78,656 77,443 76,249 75,073 73,916 72,776 71,566 70,377 69,207 68,057 66,925 65,813 64,719 63,643 62,585 61,545 60,467 59,407

   BACIA 1,827 1,827 1,827 1,799 1,789 1,774 1,773 1,730 1,708 1,694 1,672 1,650 1,628 1,607 1,586 1,565 1,544 1,524 1,504 1,484 1,461 1,439 1,417 1,395 1,373 1,352 1,331 1,311 1,290 1,271 1,249 1,229 1,208 1,188 1,168 1,149 1,130 1,111 1,093 1,074 1,056 1,037

0.4067       BACIA 743 743 743 731 728 722 721 704 695 689 680 671 662 653 645 636 628 620 612 604 594 585 576 567 558 550 541 533 525 517 508 500 491 483 475 467 460 452 444 437 429 422

0.1494       PETRENI 273 273 273 269 267 265 265 259 255 253 250 247 243 240 237 234 231 228 225 222 218 215 212 208 205 202 199 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166 163 161 158 155

0.3952       TAMPA 722 722 722 711 707 701 701 684 675 670 661 652 643 635 627 618 610 602 594 587 577 569 560 551 543 534 526 518 510 502 494 486 477 470 462 454 447 439 432 425 417 410

0.0487       TOTIA 89 89 89 88 87 86 86 84 83 83 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51

   BAIA DE CRIS 2,611 2,612 2,612 2,571 2,557 2,535 2,534 2,473 2,441 2,421 2,390 2,358 2,327 2,296 2,266 2,236 2,207 2,178 2,149 2,121 2,088 2,056 2,024 1,993 1,963 1,932 1,902 1,873 1,844 1,816 1,786 1,756 1,727 1,698 1,670 1,642 1,615 1,588 1,562 1,536 1,509 1,482

0.2692       BAIA DE CRIS 703 703 703 692 688 683 682 666 657 652 643 635 627 618 610 602 594 586 579 571 562 554 545 537 528 520 512 504 497 489 481 473 465 457 450 442 435 428 420 413 406 399

0.0383       BALDOVIN 100 100 100 98 98 97 97 95 93 93 92 90 89 88 87 86 85 83 82 81 80 79 78 76 75 74 73 72 71 70 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57

0.0161       CARACI 42 42 42 41 41 41 41 40 39 39 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24

0.0777       CARASTAU 203 203 203 200 199 197 197 192 190 188 186 183 181 179 176 174 172 169 167 165 162 160 157 155 153 150 148 146 143 141 139 137 134 132 130 128 126 123 121 119 117 115

0.1034       LUNCA 270 270 270 266 264 262 262 256 252 250 247 244 241 237 234 231 228 225 222 219 216 213 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161 159 156 153

0.0919       RISCA 240 240 240 236 235 233 233 227 224 223 220 217 214 211 208 206 203 200 198 195 192 189 186 183 180 178 175 172 170 167 164 161 159 156 153 151 148 146 144 141 139 136

0.1452       RISCULITA 379 379 379 373 371 368 368 359 354 351 347 342 338 333 329 325 320 316 312 308 303 298 294 289 285 280 276 272 268 264 259 255 251 246 242 238 234 230 227 223 219 215

0.2539       TEBEA 663 663 663 653 649 644 643 628 620 615 607 599 591 583 575 568 560 553 546 539 530 522 514 506 498 491 483 476 468 461 453 446 438 431 424 417 410 403 397 390 383 376

0.0042       VALENI 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6

   BAITA 3,712 3,713 3,713 3,655 3,635 3,605 3,602 3,516 3,471 3,442 3,397 3,352 3,308 3,265 3,222 3,180 3,138 3,096 3,056 3,015 2,969 2,923 2,878 2,834 2,790 2,747 2,705 2,663 2,622 2,581 2,539 2,496 2,455 2,414 2,374 2,334 2,296 2,258 2,220 2,183 2,145 2,107

0.104       BAITA 386 386 386 380 378 375 375 366 361 358 353 349 344 340 335 331 326 322 318 314 309 304 299 295 290 286 281 277 273 268 264 260 255 251 247 243 239 235 231 227 223 219

0.0348       BARBURA 129 129 129 127 126 125 125 122 121 120 118 117 115 113 112 110 109 108 106 105 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 78 77 76 75 73

0.1134       CAINELU DE SUS 421 421 421 414 412 409 409 399 394 390 385 380 375 370 365 361 356 351 347 342 337 332 326 321 316 312 307 302 297 293 288 283 278 274 269 265 260 256 252 248 243 239

0.0706       CRACIUNESTI 262 262 262 258 257 254 254 248 245 243 240 237 234 230 227 224 221 219 216 213 210 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 168 165 162 159 157 154 151 149

0.0577       FIZES 214 214 214 211 210 208 208 203 200 198 196 193 191 188 186 183 181 179 176 174 171 169 166 163 161 158 156 154 151 149 146 144 142 139 137 135 132 130 128 126 124 121

0.2196       HARTAGANI 815 815 815 802 798 791 791 772 762 756 746 736 726 717 707 698 689 680 671 662 652 642 632 622 613 603 594 585 576 567 557 548 539 530 521 513 504 496 487 479 471 463

0.0835       LUNCA 310 310 310 305 304 301 301 294 290 287 284 280 276 273 269 266 262 259 255 252 248 244 240 237 233 229 226 222 219 216 212 208 205 202 198 195 192 189 185 182 179 176

0.1312       ORMINDEA 487 487 487 479 477 473 473 461 455 452 446 440 434 428 423 417 412 406 401 396 390 384 378 372 366 360 355 349 344 339 333 328 322 317 311 306 301 296 291 286 281 276

0.0302       PESTERA 112 112 112 110 110 109 109 106 105 104 103 101 100 99 97 96 95 93 92 91 90 88 87 86 84 83 82 80 79 78 77 75 74 73 72 70 69 68 67 66 65 64

0.0749       SALISTE 278 278 278 274 272 270 270 263 260 258 254 251 248 245 241 238 235 232 229 226 222 219 216 212 209 206 203 199 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166 163 161 158

0.0803       TRESTIA 298 298 298 293 292 289 289 282 279 276 273 269 266 262 259 255 252 249 245 242 238 235 231 227 224 221 217 214 210 207 204 200 197 194 191 187 184 181 178 175 172 169

   BALSA 871 871 871 858 853 846 845 825 814 808 797 787 776 766 756 746 736 727 717 708 697 686 675 665 655 645 635 625 615 606 596 586 576 566 557 548 539 530 521 512 503 494

0.2882       BALSA 251 251 251 247 246 244 244 238 235 233 230 227 224 221 218 215 212 209 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 175 172 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 142

0.0735       ALMASU MIC DE MUNTE 64 64 64 63 63 62 62 61 60 59 59 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 50 50 49 48 47 47 46 45 45 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36

0.0631       ARDEU 55 55 55 54 54 53 53 52 51 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31

0.0402       GALBINA 35 35 35 34 34 34 34 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20

0.085       MADA 74 74 74 73 72 72 72 70 69 69 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 51 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42

0.0344       OPRISESTI 30 30 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17

0.1022       POIANA 89 89 89 88 87 86 86 84 83 83 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51

0.0631       POIENITA 55 55 55 54 54 53 53 52 51 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31

0.0023       ROSIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.0425       STAUINI 37 37 37 36 36 36 36 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 21 21

0.0333       TECHEREU 29 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 16

0.0551       VALISOARA 48 48 48 47 47 47 47 45 45 45 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27
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Anexa 2.2 - Prognoza populatie_Hunedoara

0.1171       VOIA 102 102 102 100 100 99 99 97 95 95 93 92 91 90 89 87 86 85 84 83 82 80 79 78 77 75 74 73 72 71 70 69 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

   BANITA 1,211 1,211 1,211 1,192 1,186 1,176 1,175 1,147 1,132 1,123 1,108 1,094 1,079 1,065 1,051 1,037 1,024 1,010 997 984 969 954 939 924 910 896 882 869 855 842 828 814 801 788 774 762 749 736 724 712 700 687

0.6251       BANITA 757 757 757 745 741 735 735 717 708 702 693 684 675 666 657 648 640 631 623 615 605 596 587 578 569 560 552 543 535 526 518 509 501 492 484 476 468 460 453 445 437 430

0.1363       CRIVADIA 165 165 165 162 162 160 160 156 154 153 151 149 147 145 143 141 139 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 117 115 113 111 109 107 106 104 102 100 99 97 95 94

0.2386       MERISOR 289 289 289 285 283 281 280 274 270 268 264 261 258 254 251 248 244 241 238 235 231 228 224 221 217 214 211 207 204 201 198 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164

   BARU 2,696 2,697 2,697 2,654 2,640 2,618 2,616 2,553 2,521 2,500 2,467 2,435 2,403 2,371 2,340 2,309 2,279 2,249 2,219 2,190 2,156 2,123 2,090 2,058 2,026 1,995 1,964 1,934 1,904 1,875 1,844 1,813 1,783 1,753 1,724 1,696 1,667 1,640 1,612 1,586 1,558 1,530

0.4214       BARU 1,136 1,136 1,136 1,118 1,112 1,103 1,102 1,076 1,062 1,054 1,040 1,026 1,012 999 986 973 960 948 935 923 909 895 881 867 854 841 828 815 802 790 777 764 751 739 727 714 703 691 679 668 656 645

0.2259       LIVADIA 609 609 609 600 596 591 591 577 569 565 557 550 543 536 529 522 515 508 501 495 487 480 472 465 458 451 444 437 430 424 416 410 403 396 389 383 377 370 364 358 352 346

0.2723       PETROS 734 734 734 723 719 713 712 695 686 681 672 663 654 646 637 629 620 612 604 596 587 578 569 560 552 543 535 527 518 510 502 494 485 477 469 462 454 446 439 432 424 417

0.0805       VALEA LUPULUI 217 217 217 214 213 211 211 206 203 201 199 196 193 191 188 186 183 181 179 176 174 171 168 166 163 161 158 156 153 151 148 146 144 141 139 136 134 132 130 128 125 123

   BATRANA 127 127 127 125 124 123 123 120 119 118 116 115 113 112 110 109 107 106 105 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 79 77 76 75 73 72

0.6772       BATRANA 86 86 86 85 84 84 83 81 80 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51 50 49

0.1732       FATA ROSIE 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12

0.0709       PIATRA 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

0.0787       RACHITAUA 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

   BERIU 3,138 3,139 3,139 3,089 3,073 3,047 3,045 2,972 2,934 2,910 2,872 2,834 2,797 2,760 2,724 2,688 2,652 2,618 2,583 2,549 2,510 2,471 2,433 2,396 2,359 2,322 2,286 2,251 2,216 2,182 2,146 2,110 2,075 2,041 2,007 1,974 1,941 1,908 1,877 1,846 1,813 1,781

0.2122       BERIU 666 666 666 656 652 647 646 631 623 618 610 601 594 586 578 570 563 556 548 541 533 524 516 508 501 493 485 478 470 463 455 448 440 433 426 419 412 405 398 392 385 378

0.3403       CASTAU 1,068 1,068 1,068 1,051 1,046 1,037 1,036 1,012 999 990 977 965 952 939 927 915 903 891 879 868 854 841 828 815 803 790 778 766 754 743 730 718 706 695 683 672 661 650 639 628 617 606

0.0491       CUCUIS 154 154 154 152 151 150 149 146 144 143 141 139 137 135 134 132 130 128 127 125 123 121 119 118 116 114 112 110 109 107 105 104 102 100 98 97 95 94 92 91 89 87

0.0016       MAGURENI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0.1083       ORASTIOARA DE JOS 340 340 340 335 333 330 330 322 318 315 311 307 303 299 295 291 287 284 280 276 272 268 264 260 256 252 248 244 240 236 233 229 225 221 217 214 210 207 203 200 196 193

0.0182       POIENI 57 57 57 56 56 55 55 54 53 53 52 51 51 50 49 49 48 48 47 46 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 32

0.066       SERECA 207 207 207 204 203 201 201 196 194 192 189 187 184 182 180 177 175 173 170 168 166 163 160 158 156 153 151 149 146 144 142 139 137 135 132 130 128 126 124 122 120 118

0.2043       SIBISEL 641 641 641 631 628 622 622 607 599 594 587 579 571 564 556 549 542 535 528 521 513 505 497 489 482 474 467 460 453 446 438 431 424 417 410 403 396 390 383 377 370 364

   BLAJENI 1,192 1,192 1,192 1,174 1,167 1,158 1,157 1,129 1,115 1,105 1,091 1,077 1,062 1,048 1,035 1,021 1,008 994 981 968 953 939 924 910 896 882 869 855 842 829 815 802 788 775 762 750 737 725 713 701 689 677

0.2584       BLAJENI 308 308 308 303 302 299 299 292 288 286 282 278 275 271 267 264 260 257 254 250 246 243 239 235 232 228 224 221 218 214 211 207 204 200 197 194 190 187 184 181 178 175

0.1468       BLAJENI-VULCAN 175 175 175 172 171 170 170 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 105 103 101 99

0.2055       CRIS 245 245 245 241 240 238 238 232 229 227 224 221 218 215 213 210 207 204 202 199 196 193 190 187 184 181 179 176 173 170 168 165 162 159 157 154 152 149 147 144 142 139

0.0008       DRAGU-BRAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.0822       GROSURI 98 98 98 96 96 95 95 93 92 91 90 89 87 86 85 84 83 82 81 80 78 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56

0.1309       PLAI 156 156 156 154 153 151 151 148 146 145 143 141 139 137 135 134 132 130 128 127 125 123 121 119 117 115 114 112 110 108 107 105 103 101 100 98 96 95 93 92 90 89

0.0847       RET 101 101 101 99 99 98 98 96 94 94 92 91 90 89 88 87 85 84 83 82 81 80 78 77 76 75 74 72 71 70 69 68 67 66 65 64 62 61 60 59 58 57

0.0906       SALATRUC 108 108 108 106 106 105 105 102 101 100 99 98 96 95 94 93 91 90 89 88 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 62 61

   BOSOROD 2,062 2,063 2,062 2,030 2,019 2,002 2,001 1,953 1,928 1,912 1,887 1,862 1,838 1,814 1,790 1,766 1,743 1,720 1,697 1,675 1,649 1,624 1,599 1,574 1,550 1,526 1,502 1,479 1,456 1,434 1,410 1,387 1,364 1,341 1,319 1,297 1,275 1,254 1,233 1,213 1,191 1,171

0.4098       BOSOROD 845 845 845 832 828 821 820 800 790 784 773 763 753 743 733 724 714 705 696 686 676 665 655 645 635 625 616 606 597 588 578 568 559 550 540 531 523 514 505 497 488 480

0.0378       ALUN 78 78 78 77 76 76 76 74 73 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 47 47 46 45 44

0.0713       BOBAIA 147 147 147 145 144 143 143 139 137 136 135 133 131 129 128 126 124 123 121 119 118 116 114 112 110 109 107 105 104 102 101 99 97 96 94 92 91 89 88 86 85 83

0.2687       CHITID 554 554 554 545 543 538 538 525 518 514 507 500 494 487 481 475 468 462 456 450 443 436 430 423 416 410 404 397 391 385 379 373 366 360 354 348 343 337 331 326 320 315

0.0238       CIOCLOVINA 49 49 49 48 48 48 48 46 46 45 45 44 44 43 43 42 41 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28

0.0422       LUNCANI 87 87 87 86 85 84 84 82 81 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 67 66 65 64 63 62 61 61 59 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49

0.0121       PRIHODISTE 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14

0.0975       TARSA 201 201 201 198 197 195 195 190 188 186 184 182 179 177 174 172 170 168 165 163 161 158 156 153 151 149 146 144 142 140 137 135 133 131 129 126 124 122 120 118 116 114

0.0369       URSICI 76 76 76 75 74 74 74 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 56 55 55 54 53 52 51 50 49 49 48 47 46 45 45 44 43

   BRANISCA 1,767 1,767 1,767 1,740 1,730 1,716 1,715 1,674 1,652 1,639 1,617 1,596 1,575 1,554 1,534 1,514 1,494 1,474 1,455 1,435 1,413 1,392 1,370 1,349 1,328 1,308 1,287 1,268 1,248 1,229 1,208 1,188 1,169 1,149 1,130 1,111 1,093 1,075 1,057 1,039 1,021 1,003

0.3882       BRANISCA 686 686 686 675 672 666 666 650 641 636 628 620 611 603 595 588 580 572 565 557 549 540 532 524 516 508 500 492 485 477 469 461 454 446 439 431 424 417 410 403 396 389

0.0102       BARASTII ILIEI 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10

0.2773       BOZ 490 490 490 482 480 476 476 464 458 454 448 443 437 431 425 420 414 409 403 398 392 386 380 374 368 363 357 352 346 341 335 330 324 319 313 308 303 298 293 288 283 278

0.0108       CABESTI 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11

0.0108       FURCSOARA 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11

0.0057       GIALACUTA 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

0.12       ROVINA 212 212 212 209 208 206 206 201 198 197 194 191 189 186 184 182 179 177 175 172 170 167 164 162 159 157 154 152 150 147 145 143 140 138 136 133 131 129 127 125 122 120

0.0719       TARNAVA 127 127 127 125 124 123 123 120 119 118 116 115 113 112 110 109 107 106 105 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 79 77 76 75 73 72

0.1053       TARNAVITA 186 186 186 183 182 181 181 176 174 172 170 168 166 164 161 159 157 155 153 151 149 146 144 142 140 138 136 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 106

   BRETEA ROMANA 3,052 3,053 3,053 3,005 2,989 2,964 2,962 2,891 2,854 2,830 2,793 2,756 2,720 2,684 2,649 2,614 2,580 2,546 2,512 2,479 2,441 2,403 2,366 2,330 2,294 2,259 2,224 2,189 2,156 2,122 2,087 2,053 2,018 1,985 1,952 1,919 1,888 1,856 1,825 1,795 1,763 1,733

0.0872       BRETEA ROMANA 266 266 266 262 260 258 258 252 249 247 243 240 237 234 231 228 225 222 219 216 213 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 165 162 159 156 154 151

0.0806       BATALAR 246 246 246 242 241 239 239 233 230 228 225 222 219 216 214 211 208 205 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 165 163 160 157 155 152 150 147 145 142 140

0.0036       BERCU 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6

0.0855       BRETEA STREIULUI 261 261 261 257 256 253 253 247 244 242 239 236 233 230 227 224 221 218 215 212 209 206 202 199 196 193 190 187 184 182 178 176 173 170 167 164 161 159 156 153 151 148

0.0508       COVRAGIU 155 155 155 153 152 151 150 147 145 144 142 140 138 136 135 133 131 129 128 126 124 122 120 118 117 115 113 111 109 108 106 104 103 101 99 97 96 94 93 91 90 88

0.0924       GANTAGA 282 282 282 278 276 274 274 267 264 262 258 255 251 248 245 242 238 235 232 229 226 222 219 215 212 209 205 202 199 196 193 190 186 183 180 177 174 172 169 166 163 160

0.118       MACEU 360 360 360 354 353 350 349 341 337 334 329 325 321 317 312 308 304 300 296 292 288 283 279 275 271 266 262 258 254 250 246 242 238 234 230 226 223 219 215 212 208 204

0.0773       OCOLISU MARE 236 236 236 232 231 229 229 224 221 219 216 213 210 208 205 202 199 197 194 192 189 186 183 180 177 175 172 169 167 164 161 159 156 153 151 148 146 144 141 139 136 134

0.0885       PLOPI 270 270 270 266 264 262 262 256 252 250 247 244 241 237 234 231 228 225 222 219 216 213 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161 159 156 153

0.0885       RUSI 270 270 270 266 264 262 262 256 252 250 247 244 241 237 234 231 228 225 222 219 216 213 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161 159 156 153

0.0783       VALCELE 239 239 239 235 234 232 232 226 223 222 219 216 213 210 207 205 202 199 197 194 191 188 185 182 180 177 174 171 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 143 141 138 136

0.1373       VALCELELE BUNE 419 419 419 413 410 407 407 397 392 389 383 378 373 369 364 359 354 350 345 340 335 330 325 320 315 310 305 301 296 291 287 282 277 272 268 264 259 255 251 246 242 238

0.0121       VALCELUTA 37 37 37 36 36 36 36 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 21 21

   BUCES 1,961 1,961 1,961 1,931 1,920 1,904 1,903 1,857 1,834 1,819 1,795 1,771 1,748 1,725 1,702 1,680 1,658 1,636 1,614 1,593 1,568 1,544 1,520 1,497 1,474 1,451 1,429 1,407 1,385 1,364 1,341 1,319 1,297 1,275 1,254 1,233 1,213 1,193 1,173 1,153 1,133 1,113

0.0785       BUCES 154 154 154 152 151 150 149 146 144 143 141 139 137 135 134 132 130 128 127 125 123 121 119 118 116 114 112 110 109 107 105 104 102 100 98 97 95 94 92 91 89 87

0.1178       BUCES-VULCAN 231 231 231 227 226 224 224 219 216 214 211 209 206 203 201 198 195 193 190 188 185 182 179 176 174 171 168 166 163 161 158 155 153 150 148 145 143 140 138 136 133 131

0.0948       DUPAPIATRA 186 186 186 183 182 181 181 176 174 172 170 168 166 164 161 159 157 155 153 151 149 146 144 142 140 138 136 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 106

0.1142       GROHOTELE 224 224 224 221 219 218 217 212 209 208 205 202 200 197 194 192 189 187 184 182 179 176 174 171 168 166 163 161 158 156 153 151 148 146 143 141 139 136 134 132 129 127

0.2407       MIHAILENI 472 472 472 465 462 458 458 447 441 438 432 426 421 415 410 404 399 394 389 383 378 372 366 360 355 349 344 339 333 328 323 317 312 307 302 297 292 287 282 278 273 268

0.205       STANIJA 402 402 402 396 394 390 390 381 376 373 368 363 358 354 349 344 340 335 331 327 322 317 312 307 302 297 293 288 284 280 275 270 266 261 257 253 249 244 240 236 232 228

0.1489       TARNITA 292 292 292 287 286 284 283 277 273 271 267 264 260 257 253 250 247 244 240 237 234 230 226 223 219 216 213 209 206 203 200 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166

   BUCURESCI 1,553 1,553 1,553 1,529 1,521 1,508 1,507 1,471 1,452 1,440 1,421 1,403 1,384 1,366 1,348 1,330 1,313 1,295 1,278 1,262 1,242 1,223 1,204 1,186 1,167 1,149 1,132 1,114 1,097 1,080 1,062 1,044 1,027 1,010 993 977 960 944 929 913 897 882

0.3619       BUCURESCI 562 562 562 553 550 546 545 532 525 521 514 508 501 494 488 481 475 469 463 457 450 443 436 429 422 416 409 403 397 391 384 378 372 365 359 353 348 342 336 331 325 319

0.2164       CURECHIU 336 336 336 331 329 326 326 318 314 312 308 303 299 296 292 288 284 280 277 273 269 265 261 257 253 249 245 241 237 234 230 226 222 219 215 211 208 204 201 198 194 191

0.0618       MERISOR 96 96 96 95 94 93 93 91 90 89 88 87 86 84 83 82 81 80 79 78 77 76 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54

0.0992       ROVINA 154 154 154 152 151 150 149 146 144 143 141 139 137 135 134 132 130 128 127 125 123 121 119 118 116 114 112 110 109 107 105 104 102 100 98 97 95 94 92 91 89 87

0.2608       SESURI 405 405 405 399 397 393 393 384 379 376 371 366 361 356 352 347 342 338 333 329 324 319 314 309 304 300 295 291 286 282 277 272 268 263 259 255 250 246 242 238 234 230

   BULZESTII DE SUS 271 271 271 267 265 263 263 257 253 251 248 245 242 238 235 232 229 226 223 220 217 213 210 207 204 201 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 168 165 162 159 157 154

0.1734       BULZESTII DE SUS 47 47 47 46 46 46 46 45 44 44 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27

0.2989       BULZESTII DE JOS 81 81 81 80 79 79 79 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 53 52 51 50 49 48 48 47 46

0.107       GIURGESTI 29 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 16

0.0923       GROHOT 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14

0.1661       PAULESTI 45 45 45 44 44 44 44 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26

0.0849       RUSESTI 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13

0.0554       STANCULESTI 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9

0.0221       TOMNATEC 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

   BUNILA 306 306 306 301 300 297 297 290 286 284 280 276 273 269 266 262 259 255 252 249 245 241 237 234 230 226 223 220 216 213 209 206 202 199 196 192 189 186 183 180 177 174

0.1634       BUNILA 50 50 50 49 49 49 49 47 47 46 46 45 45 44 43 43 42 42 41 41 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 31 31 30 30 29 29 28

0.0556       ALUN 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10

0.3758       CERNISOARA FLORESE 115 115 115 113 113 112 112 109 108 107 105 104 102 101 100 99 97 96 95 93 92 91 89 88 86 85 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71 70 69 68 66 65

0.3366       POIENITA VOINII 103 103 103 101 101 100 100 98 96 96 94 93 92 91 89 88 87 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 72 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 58

0.0686       VADU DOBRII 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12

   BURJUC 873 873 873 859 855 848 847 827 816 810 799 788 778 768 758 748 738 728 719 709 698 687 677 666 656 646 636 626 617 607 597 587 577 568 558 549 540 531 522 513 504 496

0.2222       BURJUC 194 194 194 191 190 188 188 184 181 180 178 175 173 171 168 166 164 162 160 158 155 153 150 148 146 144 141 139 137 135 133 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110

0.1168       BRADATEL 102 102 102 100 100 99 99 97 95 95 93 92 91 90 89 87 86 85 84 83 82 80 79 78 77 75 74 73 72 71 70 69 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

0.2428       GLODGHILESTI 212 212 212 209 208 206 206 201 198 197 194 191 189 186 184 182 179 177 175 172 170 167 164 162 159 157 154 152 150 147 145 143 140 138 136 133 131 129 127 125 122 120

0.0447       PETRESTI 39 39 39 38 38 38 38 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 23 22

0.205       TATARASTI 179 179 179 176 175 174 174 170 167 166 164 162 160 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 103 102

0.1684       TISA 147 147 147 145 144 143 143 139 137 136 135 133 131 129 128 126 124 123 121 119 118 116 114 112 110 109 107 105 104 102 101 99 97 96 94 92 91 89 88 86 85 83

   CARJITI 681 681 681 670 667 661 661 645 637 632 623 615 607 599 591 583 576 568 561 553 545 536 528 520 512 504 496 489 481 474 466 458 450 443 436 428 421 414 407 401 393 387

0.1894       CARJITI 129 129 129 127 126 125 125 122 121 120 118 117 115 113 112 110 109 108 106 105 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 78 77 76 75 73

0.2379       ALMASU SEC 162 162 162 159 159 157 157 153 151 150 148 146 144 142 141 139 137 135 133 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 104 102 100 99 97 95 94 92

0.1233       CHERGHES 84 84 84 83 82 82 82 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 50 49 49 48

0.2408       COZIA 164 164 164 161 161 159 159 155 153 152 150 148 146 144 142 140 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 118 116 114 112 110 108 107 105 103 101 100 98 96 95 93

0.2085       POPESTI 142 142 142 140 139 138 138 134 133 132 130 128 127 125 123 122 120 118 117 115 114 112 110 108 107 105 103 102 100 99 97 95 94 92 91 89 88 86 85 84 82 81

   CERBAL 474 474 474 467 464 460 460 449 443 440 434 428 422 417 411 406 401 395 390 385 379 373 368 362 356 351 345 340 335 330 324 319 313 308 303 298 293 288 283 279 274 269

0.1835       CERBAL 87 87 87 86 85 84 84 82 81 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 67 66 65 64 63 62 61 61 59 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49

0.0527       ARANIES 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14

0.1308       FEREGI 62 62 62 61 61 60 60 59 58 57 57 56 55 55 54 53 52 52 51 50 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35

0.0485       MERISORU DE MUNTE 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13

0.2616       POIANA RACHITELII 124 124 124 122 121 120 120 117 116 115 113 112 111 109 108 106 105 103 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 88 86 85 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72 70

0.1139       POIENITA TOMII 54 54 54 53 53 52 52 51 50 50 49 49 48 47 47 46 46 45 44 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31 31

0.116       SOCET 55 55 55 54 54 53 53 52 51 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31

0.0928       ULM 44 44 44 43 43 43 43 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25

   CERTEJU DE SUS 3,126 3,127 3,127 3,078 3,061 3,036 3,034 2,961 2,923 2,899 2,861 2,823 2,786 2,749 2,713 2,678 2,642 2,608 2,573 2,539 2,500 2,462 2,424 2,386 2,350 2,313 2,278 2,243 2,208 2,174 2,138 2,102 2,067 2,033 1,999 1,966 1,933 1,901 1,870 1,838 1,806 1,775

0.4725       CERTEJU DE SUS 1,477 1,477 1,477 1,454 1,446 1,434 1,433 1,399 1,381 1,370 1,352 1,334 1,316 1,299 1,282 1,265 1,248 1,232 1,216 1,200 1,181 1,163 1,145 1,128 1,110 1,093 1,076 1,060 1,043 1,027 1,010 993 977 961 945 929 913 898 883 869 853 838

0.001       BOCSA MARE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0.0409       BOCSA MICA 128 128 128 126 125 124 124 121 120 119 117 116 114 113 111 110 108 107 105 104 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 88 86 85 83 82 80 79 78 77 75 74 73

0.1612       HONDOL 504 504 504 496 494 489 489 477 471 467 461 455 449 443 437 432 426 420 415 409 403 397 391 385 379 373 367 362 356 351 345 339 333 328 322 317 312 307 301 296 291 286

0.0365       MAGURA-TOPLITA 114 114 114 112 112 111 111 108 107 106 104 103 102 100 99 98 96 95 94 93 91 90 88 87 86 84 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65

0.0889       NOJAG 278 278 278 274 272 270 270 263 260 258 254 251 248 245 241 238 235 232 229 226 222 219 216 212 209 206 203 199 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166 163 161 158

0.0573       SACARAMB 179 179 179 176 175 174 174 170 167 166 164 162 160 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 103 102

0.0294       TOPLITA MURESULUI 92 92 92 91 90 89 89 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52

0.1123       VARMAGA 351 351 351 346 344 341 341 332 328 326 321 317 313 309 305 301 297 293 289 285 281 276 272 268 264 260 256 252 248 244 240 236 232 228 224 221 217 213 210 206 203 199

   CRISCIOR 3,841 3,842 3,842 3,782 3,762 3,730 3,728 3,638 3,591 3,562 3,515 3,469 3,423 3,378 3,334 3,290 3,247 3,204 3,162 3,120 3,072 3,025 2,978 2,932 2,887 2,842 2,799 2,756 2,713 2,671 2,627 2,583 2,540 2,498 2,456 2,416 2,375 2,336 2,297 2,259 2,219 2,180

0.7212       CRISCIOR 2,770 2,771 2,771 2,727 2,713 2,690 2,688 2,623 2,590 2,569 2,535 2,502 2,469 2,436 2,404 2,373 2,341 2,311 2,280 2,250 2,216 2,181 2,148 2,115 2,082 2,050 2,018 1,987 1,957 1,926 1,894 1,863 1,832 1,801 1,772 1,742 1,713 1,685 1,657 1,629 1,601 1,573

0.0437       BARZA 168 168 168 165 165 163 163 159 157 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 121 119 117 115 113 111 109 107 106 104 102 100 99 97 95

0.012       VALEA ARSULUI 46 46 46 45 45 45 45 44 43 43 42 42 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26

0.2231       ZDRAPTI 857 857 857 844 839 832 832 812 801 795 784 774 764 754 744 734 724 715 705 696 685 675 664 654 644 634 624 615 605 596 586 576 567 557 548 539 530 521 513 504 495 487

   DENSUS 1,577 1,577 1,577 1,553 1,544 1,531 1,530 1,494 1,474 1,462 1,443 1,424 1,406 1,387 1,369 1,351 1,333 1,315 1,298 1,281 1,261 1,242 1,223 1,204 1,185 1,167 1,149 1,131 1,114 1,097 1,078 1,061 1,043 1,026 1,009 992 975 959 943 927 911 895

0.2422       DENSUS 382 382 382 376 374 371 371 362 357 354 350 345 340 336 332 327 323 319 314 310 306 301 296 292 287 283 278 274 270 266 261 257 253 248 244 240 236 232 228 225 221 217

0.014       CRIVA 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12

0.1395       HATAGEL 220 220 220 217 215 214 214 208 206 204 201 199 196 193 191 188 186 184 181 179 176 173 171 168 165 163 160 158 155 153 150 148 145 143 141 138 136 134 132 129 127 125

0.2473       PESTEANA 390 390 390 384 382 379 378 369 365 362 357 352 348 343 339 334 330 325 321 317 312 307 302 298 293 289 284 280 275 271 267 262 258 254 249 245 241 237 233 229 225 221

0.1718       PESTENITA 271 271 271 267 265 263 263 257 253 251 248 245 242 238 235 232 229 226 223 220 217 213 210 207 204 201 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 168 165 162 159 157 154



Anexa 2.2 - Prognoza populatie_Hunedoara

0.0602       POIENI 95 95 95 94 93 92 92 90 89 88 87 86 85 84 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54

0.1249       STEI 197 197 197 194 193 191 191 187 184 183 180 178 176 173 171 169 167 164 162 160 158 155 153 150 148 146 144 141 139 137 135 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112

   DOBRA 3,345 3,346 3,346 3,293 3,276 3,248 3,246 3,168 3,128 3,102 3,061 3,021 2,981 2,942 2,903 2,865 2,827 2,790 2,754 2,717 2,675 2,634 2,594 2,554 2,514 2,475 2,437 2,400 2,363 2,326 2,288 2,250 2,212 2,175 2,139 2,104 2,069 2,034 2,001 1,967 1,933 1,899

0.4475       DOBRA 1,497 1,497 1,497 1,474 1,466 1,454 1,453 1,418 1,400 1,388 1,370 1,352 1,334 1,317 1,299 1,282 1,265 1,249 1,232 1,216 1,197 1,179 1,161 1,143 1,125 1,108 1,091 1,074 1,057 1,041 1,024 1,007 990 974 957 941 926 910 895 880 865 850

0.0126       ABUCEA 42 42 42 41 41 41 41 40 39 39 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24

0.0248       BUJORU 83 83 83 82 81 81 81 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 50 49 48 47

0.0078       FAGETEL 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15

0.1513       LAPUSNIC 506 506 506 498 496 491 491 479 473 469 463 457 451 445 439 433 428 422 417 411 405 398 392 386 380 374 369 363 357 352 346 340 335 329 324 318 313 308 303 298 292 287

0.0849       MIHAIESTI 284 284 284 280 278 276 276 269 266 263 260 256 253 250 247 243 240 237 234 231 227 224 220 217 213 210 207 204 201 198 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161

0.0323       PANC 108 108 108 106 106 105 105 102 101 100 99 98 96 95 94 93 91 90 89 88 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 62 61

0.0185       PANC-SALISTE 62 62 62 61 61 60 60 59 58 57 57 56 55 55 54 53 52 52 51 50 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35

0.0374       RADULESTI 125 125 125 123 122 121 121 118 117 116 114 113 111 110 108 107 106 104 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71

0.1327       ROSCANI 444 444 444 437 435 431 431 421 415 412 406 401 396 391 385 380 375 370 365 361 355 350 344 339 334 329 324 319 314 309 304 299 294 289 284 279 275 270 266 261 257 252

0.0245       STANCESTI 82 82 82 81 80 80 80 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 47 47

0.0072       STANCESTI-OHABA 24 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14

0.0185       STRETEA 62 62 62 61 61 60 60 59 58 57 57 56 55 55 54 53 52 52 51 50 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35

   GENERAL BERTHELOT 896 896 896 882 877 870 870 849 838 831 820 809 799 788 778 767 757 747 738 728 717 706 695 684 673 663 653 643 633 623 613 603 593 583 573 563 554 545 536 527 518 509

0.2667       GENERAL BERTHELOT 239 239 239 235 234 232 232 226 223 222 219 216 213 210 207 205 202 199 197 194 191 188 185 182 180 177 174 171 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 143 141 138 136

0.1016       CRAGUIS 91 91 91 90 89 88 88 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 53 52

0.2243       FARCADIN 201 201 201 198 197 195 195 190 188 186 184 182 179 177 174 172 170 168 165 163 161 158 156 153 151 149 146 144 142 140 137 135 133 131 129 126 124 122 120 118 116 114

0.1161       LIVEZI 104 104 104 102 102 101 101 98 97 96 95 94 93 91 90 89 88 87 86 84 83 82 81 79 78 77 76 75 73 72 71 70 69 68 67 65 64 63 62 61 60 59

0.2913       TUSTEA 261 261 261 257 256 253 253 247 244 242 239 236 233 230 227 224 221 218 215 212 209 206 202 199 196 193 190 187 184 182 178 176 173 170 167 164 161 159 156 153 151 148

   GHELARI 1,983 1,983 1,983 1,952 1,942 1,926 1,924 1,878 1,854 1,839 1,815 1,791 1,767 1,744 1,721 1,699 1,676 1,654 1,632 1,611 1,586 1,562 1,538 1,514 1,490 1,468 1,445 1,423 1,401 1,379 1,356 1,334 1,311 1,290 1,268 1,247 1,226 1,206 1,186 1,166 1,146 1,126

0.8422       GHELARI 1,670 1,670 1,670 1,644 1,635 1,622 1,621 1,582 1,561 1,549 1,528 1,508 1,488 1,469 1,450 1,430 1,412 1,393 1,375 1,357 1,336 1,315 1,295 1,275 1,255 1,236 1,217 1,198 1,180 1,161 1,142 1,123 1,104 1,086 1,068 1,050 1,033 1,016 999 982 965 948

0.063       GOVAJDIA 125 125 125 123 122 121 121 118 117 116 114 113 111 110 108 107 106 104 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71

0.0116       PLOP 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13

0.0832       RUDA 165 165 165 162 162 160 160 156 154 153 151 149 147 145 143 141 139 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 117 115 113 111 109 107 106 104 102 100 99 97 95 94

   GURASADA 1,492 1,492 1,492 1,469 1,461 1,449 1,448 1,413 1,395 1,384 1,365 1,347 1,330 1,312 1,295 1,278 1,261 1,245 1,228 1,212 1,193 1,175 1,157 1,139 1,121 1,104 1,087 1,070 1,054 1,038 1,020 1,003 987 970 954 938 923 907 892 877 862 847

0.2647       GURASADA 395 395 395 389 387 384 383 374 369 366 361 357 352 347 343 338 334 329 325 321 316 311 306 302 297 292 288 283 279 275 270 266 261 257 253 248 244 240 236 232 228 224

0.0235       BOIU DE JOS 35 35 35 34 34 34 34 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20

0.0637       BOIU DE SUS 95 95 95 94 93 92 92 90 89 88 87 86 85 84 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54

0.0523       CAMPURI DE SUS 78 78 78 77 76 76 76 74 73 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 47 47 46 45 44

0.2312       CAMPURI-SURDUC 345 345 345 340 338 335 335 327 323 320 316 312 307 303 299 296 292 288 284 280 276 272 267 263 259 255 251 248 244 240 236 232 228 224 221 217 213 210 206 203 199 196

0.061       CARMAZANESTI 91 91 91 90 89 88 88 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 53 52

0.0255       DANULESTI 38 38 38 37 37 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22

0.1682       GOTHATEA 251 251 251 247 246 244 244 238 235 233 230 227 224 221 218 215 212 209 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 175 172 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 142

0.0342       RUNCSOR 51 51 51 50 50 50 49 48 48 47 47 46 45 45 44 44 43 43 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 29 29

0.0523       ULIES 78 78 78 77 76 76 76 74 73 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60 59 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 47 47 46 45 44

0.0235       VICA 35 35 35 34 34 34 34 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20

   HARAU 2,231 2,232 2,231 2,196 2,185 2,166 2,165 2,113 2,086 2,069 2,042 2,015 1,988 1,962 1,936 1,911 1,886 1,861 1,837 1,812 1,784 1,757 1,730 1,703 1,677 1,651 1,626 1,601 1,576 1,552 1,526 1,500 1,475 1,451 1,427 1,403 1,380 1,357 1,334 1,312 1,289 1,267

0.3707       HARAU 827 827 827 814 810 803 803 783 773 767 757 747 737 727 718 708 699 690 681 672 661 651 641 631 622 612 603 593 584 575 566 556 547 538 529 520 511 503 495 486 478 469

0.2084       BANPOTOC 465 465 465 458 455 452 451 440 435 431 426 420 414 409 404 398 393 388 383 378 372 366 361 355 350 344 339 334 328 323 318 313 308 302 297 292 288 283 278 273 269 264

0.2519       BARSAU 562 562 562 553 550 546 545 532 525 521 514 508 501 494 488 481 475 469 463 457 450 443 436 429 422 416 409 403 397 391 384 378 372 365 359 353 348 342 336 331 325 319

0.169       CHIMINDIA 377 377 377 371 369 366 366 357 352 350 345 340 336 332 327 323 319 314 310 306 302 297 292 288 283 279 275 270 266 262 258 254 249 245 241 237 233 229 225 222 218 214

   ILIA 3,662 3,663 3,663 3,605 3,586 3,556 3,554 3,468 3,424 3,396 3,351 3,307 3,264 3,221 3,178 3,137 3,095 3,055 3,015 2,975 2,929 2,884 2,839 2,796 2,752 2,710 2,668 2,627 2,587 2,547 2,504 2,463 2,422 2,382 2,342 2,303 2,265 2,227 2,190 2,154 2,116 2,079

0.4429       ILIA 1,622 1,622 1,622 1,597 1,588 1,575 1,574 1,536 1,517 1,504 1,484 1,465 1,446 1,427 1,408 1,389 1,371 1,353 1,335 1,318 1,297 1,277 1,258 1,238 1,219 1,200 1,182 1,164 1,146 1,128 1,109 1,091 1,073 1,055 1,037 1,020 1,003 986 970 954 937 921

0.0915       BACEA 335 335 335 330 328 325 325 317 313 311 307 303 299 295 291 287 283 279 276 272 268 264 260 256 252 248 244 240 237 233 229 225 222 218 214 211 207 204 200 197 194 190

0.0636       BRAZNIC 233 233 233 229 228 226 226 221 218 216 213 210 208 205 202 200 197 194 192 189 186 183 181 178 175 172 170 167 165 162 159 157 154 152 149 147 144 142 139 137 135 132

0.1597       BRETEA MURESANA 585 585 585 576 573 568 568 554 547 543 535 528 521 515 508 501 494 488 482 475 468 461 454 447 440 433 426 420 413 407 400 393 387 380 374 368 362 356 350 344 338 332

0.0197       CUIES 72 72 72 71 71 70 70 68 67 67 66 65 64 63 62 62 61 60 59 58 58 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 48 47 46 45 45 44 43 42 42 41

0.0145       DUMBRAVITA 53 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 47 47 46 45 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30

0.0516       SACAMAS 189 189 189 186 185 184 183 179 177 175 173 171 168 166 164 162 160 158 156 154 151 149 147 144 142 140 138 136 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107

0.1177       SARBI 431 431 431 424 422 419 418 408 403 400 394 389 384 379 374 369 364 360 355 350 345 339 334 329 324 319 314 309 304 300 295 290 285 280 276 271 267 262 258 253 249 245

0.0388       VALEA LUNGA 142 142 142 140 139 138 138 134 133 132 130 128 127 125 123 122 120 118 117 115 114 112 110 108 107 105 103 102 100 99 97 95 94 92 91 89 88 86 85 84 82 81

   LAPUGIU DE JOS 1,659 1,659 1,659 1,633 1,625 1,611 1,610 1,571 1,551 1,539 1,518 1,498 1,479 1,459 1,440 1,421 1,402 1,384 1,366 1,348 1,327 1,306 1,286 1,266 1,247 1,228 1,209 1,190 1,172 1,154 1,135 1,116 1,097 1,079 1,061 1,043 1,026 1,009 992 976 959 942

0.0826       LAPUGIU DE JOS 137 137 137 135 134 133 133 130 128 127 125 124 122 120 119 117 116 114 113 111 110 108 106 105 103 101 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 83 82 81 79 78

0.0561       COSESTI 93 93 93 92 91 90 90 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 60 59 58 58 57 56 55 54 53

0.1555       FINTOAG 258 258 258 254 253 251 250 244 241 239 236 233 230 227 224 221 218 215 212 210 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 165 162 160 157 154 152 149 146

0.0313       GRIND 52 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30

0.0464       HOLDEA 77 77 77 76 75 75 75 73 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 53 52 51 50 49 48 48 47 46 45 44 44

0.2791       LAPUGIU DE SUS 463 463 463 456 453 450 449 439 433 429 424 418 413 407 402 397 391 386 381 376 370 365 359 353 348 343 337 332 327 322 317 311 306 301 296 291 286 282 277 272 268 263

0.1145       LASAU 190 190 190 187 186 185 184 180 178 176 174 172 169 167 165 163 161 158 156 154 152 150 147 145 143 141 138 136 134 132 130 128 126 124 122 119 118 116 114 112 110 108

0.1073       OHABA 178 178 178 175 174 173 173 169 166 165 163 161 159 157 154 152 150 148 147 145 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 105 103 101

0.1272       TEIU 211 211 211 208 207 205 205 200 197 196 193 191 188 186 183 181 178 176 174 171 169 166 164 161 159 156 154 151 149 147 144 142 140 137 135 133 130 128 126 124 122 120

   LELESE 406 406 406 400 398 394 394 385 380 377 372 367 362 357 352 348 343 339 334 330 325 320 315 310 305 300 296 291 287 282 278 273 269 264 260 255 251 247 243 239 235 230

0.3793       LELESE 154 154 154 152 151 150 149 146 144 143 141 139 137 135 134 132 130 128 127 125 123 121 119 118 116 114 112 110 109 107 105 104 102 100 98 97 95 94 92 91 89 87

0.2562       CERISOR 104 104 104 102 102 101 101 98 97 96 95 94 93 91 90 89 88 87 86 84 83 82 81 79 78 77 76 75 73 72 71 70 69 68 67 65 64 63 62 61 60 59

0.303       RUNCU MARE 123 123 123 121 120 119 119 116 115 114 113 111 110 108 107 105 104 103 101 100 98 97 95 94 92 91 90 88 87 86 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71 70

0.0616       SOHODOL 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14

   LUNCA CERNII DE JOS 905 905 905 891 886 879 878 857 846 839 828 817 807 796 786 775 765 755 745 735 724 713 702 691 680 670 659 649 639 629 619 609 599 589 579 569 560 550 541 532 523 514

0.1735       LUNCA CERNII DE JOS 157 157 157 155 154 152 152 149 147 146 144 142 140 138 136 134 133 131 129 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 106 104 102 100 99 97 95 94 92 91 89

0.0276       FANTANA 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14

0.0641       GURA BORDULUI 58 58 58 57 57 56 56 55 54 54 53 52 52 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33

0.253       LUNCA CERNII DE SUS 229 229 229 225 224 222 222 217 214 212 210 207 204 201 199 196 194 191 189 186 183 180 178 175 172 169 167 164 162 159 157 154 151 149 146 144 142 139 137 135 132 130

0.2718       MERIA 246 246 246 242 241 239 239 233 230 228 225 222 219 216 214 211 208 205 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 165 163 160 157 155 152 150 147 145 142 140

0.189       NEGOIU 171 171 171 168 167 166 166 162 160 159 156 154 152 150 148 146 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 108 106 104 102 101 99 97

0.021       VALEA BABII 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11

   LUNCOIU DE JOS 1,815 1,815 1,815 1,787 1,777 1,762 1,761 1,719 1,697 1,683 1,661 1,639 1,618 1,596 1,575 1,555 1,534 1,514 1,494 1,474 1,452 1,429 1,407 1,386 1,364 1,343 1,322 1,302 1,282 1,262 1,241 1,221 1,200 1,180 1,161 1,141 1,122 1,104 1,085 1,067 1,049 1,030

0.4309       LUNCOIU DE JOS 782 782 782 770 766 759 759 741 731 725 716 706 697 688 679 670 661 652 644 635 625 616 606 597 588 579 570 561 552 544 535 526 517 509 500 492 484 476 468 460 452 444

0.0402       DUDESTI 73 73 73 72 71 71 71 69 68 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 41

0.2231       LUNCOIU DE SUS 405 405 405 399 397 393 393 384 379 376 371 366 361 356 352 347 342 338 333 329 324 319 314 309 304 300 295 291 286 282 277 272 268 263 259 255 250 246 242 238 234 230

0.1614       PODELE 293 293 293 288 287 285 284 277 274 272 268 265 261 258 254 251 248 244 241 238 234 231 227 224 220 217 213 210 207 204 200 197 194 191 187 184 181 178 175 172 169 166

0.1444       STEJAREL 262 262 262 258 257 254 254 248 245 243 240 237 234 230 227 224 221 219 216 213 210 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 168 165 162 159 157 154 151 149

   MARTINESTI 956 956 956 941 936 928 928 905 894 887 875 863 852 841 830 819 808 797 787 777 765 753 741 730 719 707 697 686 675 665 654 643 632 622 611 601 591 581 572 562 552 543

0.1778       MARTINESTI 170 170 170 167 166 165 165 161 159 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 111 109 107 105 103 102 100 98 97

0.2626       DANCU MARE 251 251 251 247 246 244 244 238 235 233 230 227 224 221 218 215 212 209 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 175 172 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 142

0.1172       DANCU MIC 112 112 112 110 110 109 109 106 105 104 103 101 100 99 97 96 95 93 92 91 90 88 87 86 84 83 82 80 79 78 77 75 74 73 72 70 69 68 67 66 65 64

0.2176       JELEDINTI 208 208 208 205 204 202 202 197 194 193 190 188 185 183 181 178 176 174 171 169 166 164 161 159 156 154 152 149 147 145 142 140 138 135 133 131 129 126 124 122 120 118

0.0366       MAGURA 35 35 35 34 34 34 34 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20

0.1151       TAMASASA 110 110 110 108 108 107 107 104 103 102 101 99 98 97 95 94 93 92 91 89 88 87 85 84 83 81 80 79 78 76 75 74 73 72 70 69 68 67 66 65 64 62

0.0732       TURMAS 70 70 70 69 69 68 68 66 65 65 64 63 62 62 61 60 59 58 58 57 56 55 54 53 53 52 51 50 49 49 48 47 46 46 45 44 43 43 42 41 40 40

   ORASTIOARA DE SUS 2,079 2,080 2,079 2,047 2,036 2,019 2,018 1,969 1,944 1,928 1,903 1,878 1,853 1,829 1,805 1,781 1,757 1,734 1,711 1,689 1,663 1,637 1,612 1,587 1,563 1,539 1,515 1,491 1,468 1,446 1,422 1,398 1,375 1,352 1,330 1,307 1,286 1,264 1,243 1,223 1,201 1,180

0.2256       ORASTIOARA DE SUS 469 469 469 462 459 455 455 444 439 435 429 424 418 413 407 402 396 391 386 381 375 369 364 358 353 347 342 336 331 326 321 315 310 305 300 295 290 285 280 276 271 266

0.1563       BUCIUM 325 325 325 320 318 316 315 308 304 301 297 294 290 286 282 278 275 271 268 264 260 256 252 248 244 241 237 233 230 226 222 219 215 211 208 204 201 198 194 191 188 184

0.2165       COSTESTI 450 450 450 443 441 437 437 426 421 417 412 406 401 396 391 385 380 375 370 366 360 354 349 344 338 333 328 323 318 313 308 303 298 293 288 283 278 274 269 265 260 255

0.0173       COSTESTI-DEAL 36 36 36 35 35 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 20

0.076       GRADISTEA DE MUNTE 158 158 158 156 155 153 153 150 148 147 145 143 141 139 137 135 134 132 130 128 126 124 123 121 119 117 115 113 112 110 108 106 104 103 101 99 98 96 94 93 91 90

0.1265       LUDESTII DE JOS 263 263 263 259 258 255 255 249 246 244 241 238 234 231 228 225 222 219 216 214 210 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 171 168 165 163 160 157 155 152 149

0.0077       LUDESTII DE SUS 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9

0.1741       OCOLISU MIC 362 362 362 356 355 352 351 343 338 336 331 327 323 318 314 310 306 302 298 294 290 285 281 276 272 268 264 260 256 252 248 243 239 235 232 228 224 220 216 213 209 206

   PESTISU MIC 1,207 1,207 1,207 1,188 1,182 1,172 1,171 1,143 1,129 1,119 1,105 1,090 1,076 1,062 1,048 1,034 1,020 1,007 994 981 965 951 936 921 907 893 879 866 853 839 825 812 798 785 772 759 746 734 722 710 697 685

0.1582       PESTISU MIC 191 191 191 188 187 185 185 181 179 177 175 173 170 168 166 164 161 159 157 155 153 150 148 146 144 141 139 137 135 133 131 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108

0.0481       ALMASU MIC 58 58 58 57 57 56 56 55 54 54 53 52 52 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33

0.0431       CIULPAZ 52 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 46 46 45 45 44 43 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30

0.0298       CUTIN 36 36 36 35 35 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 20

0.0273       DUMBRAVA 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31 30 30 29 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19

0.169       JOSANI 204 204 204 201 200 198 198 193 191 189 187 184 182 179 177 175 172 170 168 166 163 161 158 156 153 151 149 146 144 142 140 137 135 133 130 128 126 124 122 120 118 116

0.237       MANERAU 286 286 286 282 280 278 278 271 267 265 262 258 255 252 248 245 242 239 235 232 229 225 222 218 215 212 208 205 202 199 196 192 189 186 183 180 177 174 171 168 165 162

0.1516       NANDRU 183 183 183 180 179 178 178 173 171 170 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 146 144 142 140 138 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 108 106 104

0.1359       VALEA NANDRULUI 164 164 164 161 161 159 159 155 153 152 150 148 146 144 142 140 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 118 116 114 112 110 108 107 105 103 101 100 98 96 95 93

   PUI 4,122 4,123 4,123 4,058 4,037 4,003 4,000 3,904 3,854 3,823 3,772 3,723 3,674 3,625 3,578 3,531 3,484 3,438 3,393 3,349 3,297 3,246 3,196 3,147 3,098 3,050 3,003 2,957 2,912 2,867 2,819 2,772 2,726 2,681 2,636 2,592 2,549 2,507 2,465 2,424 2,382 2,340

0.1625       PUI 670 670 670 660 656 651 650 635 626 621 613 605 597 589 582 574 566 559 552 544 536 528 519 511 504 496 488 481 473 466 458 451 443 436 428 421 414 407 401 394 387 380

0.058       BAIESTI 239 239 239 235 234 232 232 226 223 222 219 216 213 210 207 205 202 199 197 194 191 188 185 182 180 177 174 171 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 143 141 138 136

0.0648       FEDERI 267 267 267 263 261 259 259 253 250 248 244 241 238 235 232 229 226 223 220 217 214 210 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 171 168 165 162 160 157 154 152

0.0793       FIZESTI 327 327 327 322 320 318 317 310 306 303 299 295 291 288 284 280 276 273 269 266 262 258 254 250 246 242 238 235 231 227 224 220 216 213 209 206 202 199 196 192 189 186

0.1118       GALATI 461 461 461 454 451 448 447 437 431 428 422 416 411 405 400 395 390 385 379 374 369 363 357 352 347 341 336 331 326 321 315 310 305 300 295 290 285 280 276 271 266 262

0.0451       HOBITA 186 186 186 183 182 181 181 176 174 172 170 168 166 164 161 159 157 155 153 151 149 146 144 142 140 138 136 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 106

0.0701       OHABA-PONOR 289 289 289 285 283 281 280 274 270 268 264 261 258 254 251 248 244 241 238 235 231 228 224 221 217 214 211 207 204 201 198 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164

0.1031       PONOR 425 425 425 418 416 413 412 403 397 394 389 384 379 374 369 364 359 355 350 345 340 335 330 324 319 315 310 305 300 296 291 286 281 276 272 267 263 258 254 250 246 241

0.0437       RAU BARBAT 180 180 180 177 176 175 175 170 168 167 165 163 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 108 106 104 102

0.0774       RUSOR 319 319 319 314 312 310 310 302 298 296 292 288 284 281 277 273 270 266 263 259 255 251 247 244 240 236 232 229 225 222 218 215 211 207 204 201 197 194 191 188 184 181

0.1138       SEREL 469 469 469 462 459 455 455 444 439 435 429 424 418 413 407 402 396 391 386 381 375 369 364 358 353 347 342 336 331 326 321 315 310 305 300 295 290 285 280 276 271 266

0.0704       URIC 290 290 290 286 284 282 281 275 271 269 265 262 258 255 252 248 245 242 239 236 232 228 225 221 218 215 211 208 205 202 198 195 192 189 185 182 179 176 173 171 168 165

   RACHITOVA 1,330 1,330 1,330 1,309 1,302 1,292 1,291 1,260 1,244 1,233 1,217 1,201 1,185 1,170 1,154 1,139 1,124 1,109 1,095 1,080 1,064 1,047 1,031 1,015 1,000 984 969 954 939 925 910 894 880 865 851 836 823 809 795 782 768 755

0.3647       RACHITOVA 485 485 485 477 475 471 471 459 453 450 444 438 432 427 421 415 410 405 399 394 388 382 376 370 365 359 353 348 343 337 332 326 321 315 310 305 300 295 290 285 280 275

0.1842       BOITA 245 245 245 241 240 238 238 232 229 227 224 221 218 215 213 210 207 204 202 199 196 193 190 187 184 181 179 176 173 170 168 165 162 159 157 154 152 149 147 144 142 139

0.1346       CIULA MARE 179 179 179 176 175 174 174 170 167 166 164 162 160 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 103 102

0.1218       CIULA MICA 162 162 162 159 159 157 157 153 151 150 148 146 144 142 141 139 137 135 133 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 104 102 100 99 97 95 94 92

0.0008       GOTESTI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.194       VALIOARA 258 258 258 254 253 251 250 244 241 239 236 233 230 227 224 221 218 215 212 210 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 165 162 160 157 154 152 149 146

   RAPOLTU MARE 1,960 1,960 1,960 1,930 1,919 1,903 1,902 1,856 1,833 1,818 1,794 1,770 1,747 1,724 1,701 1,679 1,657 1,635 1,613 1,592 1,568 1,543 1,520 1,496 1,473 1,450 1,428 1,406 1,384 1,363 1,340 1,318 1,296 1,275 1,253 1,233 1,212 1,192 1,172 1,153 1,133 1,113

0.4694       RAPOLTU MARE 920 920 920 906 901 893 893 871 860 853 842 831 820 809 799 788 778 767 757 747 736 724 713 702 691 681 670 660 650 640 629 619 608 598 588 579 569 560 550 541 532 522

0.248       BOBALNA 486 486 486 478 476 472 472 460 454 451 445 439 433 427 422 416 411 405 400 395 389 383 377 371 365 360 354 349 343 338 332 327 321 316 311 306 301 296 291 286 281 276

0.0791       BOIU 155 155 155 153 152 151 150 147 145 144 142 140 138 136 135 133 131 129 128 126 124 122 120 118 117 115 113 111 109 108 106 104 103 101 99 97 96 94 93 91 90 88

0.0801       FOLT 157 157 157 155 154 152 152 149 147 146 144 142 140 138 136 134 133 131 129 128 126 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 106 104 102 100 99 97 95 94 92 91 89

0.1235       RAPOLTEL 242 242 242 238 237 235 235 229 226 224 221 219 216 213 210 207 205 202 199 197 194 191 188 185 182 179 176 174 171 168 165 163 160 157 155 152 150 147 145 142 140 137

   RAU DE MORI 3,153 3,154 3,154 3,104 3,088 3,062 3,060 2,986 2,948 2,924 2,886 2,848 2,810 2,773 2,737 2,701 2,665 2,630 2,596 2,561 2,522 2,483 2,445 2,407 2,370 2,333 2,297 2,262 2,227 2,193 2,156 2,120 2,085 2,051 2,016 1,983 1,950 1,918 1,886 1,854 1,822 1,790

0.1265       RAU DE MORI 399 399 399 393 391 387 387 378 373 370 365 360 356 351 346 342 337 333 328 324 319 314 309 305 300 295 291 286 282 277 273 268 264 259 255 251 247 243 239 235 231 227

0.0885       BRAZI 279 279 279 275 273 271 271 264 261 259 255 252 249 245 242 239 236 233 230 227 223 220 216 213 210 206 203 200 197 194 191 188 185 181 178 175 173 170 167 164 161 158



Anexa 2.2 - Prognoza populatie_Hunedoara

0.2518       CLOPOTIVA 794 794 794 782 778 771 771 752 742 736 727 717 708 698 689 680 671 662 654 645 635 625 616 606 597 588 579 570 561 552 543 534 525 516 508 499 491 483 475 467 459 451

0.0454       OHABA-SIBISEL 143 143 143 141 140 139 139 135 134 133 131 129 127 126 124 122 121 119 118 116 114 113 111 109 107 106 104 103 101 99 98 96 95 93 91 90 88 87 86 84 83 81

0.1145       OSTROV 361 361 361 355 354 351 350 342 338 335 330 326 322 318 313 309 305 301 297 293 289 284 280 276 271 267 263 259 255 251 247 243 239 235 231 227 223 220 216 212 209 205

0.0504       OSTROVEL 159 159 159 157 156 154 154 151 149 147 146 144 142 140 138 136 134 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116 114 112 111 109 107 105 103 102 100 98 97 95 94 92 90

0.0349       OSTROVU MIC 110 110 110 108 108 107 107 104 103 102 101 99 98 97 95 94 93 92 91 89 88 87 85 84 83 81 80 79 78 76 75 74 73 72 70 69 68 67 66 65 64 62

0.0796       SIBISEL 251 251 251 247 246 244 244 238 235 233 230 227 224 221 218 215 212 209 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 175 172 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 142

0.053       SUSENI 167 167 167 164 164 162 162 158 156 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 136 134 132 129 127 126 124 122 120 118 116 114 112 110 109 107 105 103 102 100 98 96 95

0.071       UNCIUC 224 224 224 221 219 218 217 212 209 208 205 202 200 197 194 192 189 187 184 182 179 176 174 171 168 166 163 161 158 156 153 151 148 146 143 141 139 136 134 132 129 127

0.0844       VALEA DALJII 266 266 266 262 260 258 258 252 249 247 243 240 237 234 231 228 225 222 219 216 213 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 165 162 159 156 154 151

   RIBITA 1,347 1,347 1,347 1,326 1,319 1,308 1,307 1,276 1,259 1,249 1,233 1,217 1,201 1,185 1,169 1,154 1,139 1,124 1,109 1,094 1,077 1,061 1,044 1,028 1,012 997 981 966 951 937 921 906 891 876 861 847 833 819 806 792 778 765

0.3972       RIBITA 535 535 535 527 524 520 519 507 500 496 490 483 477 471 464 458 452 446 440 435 428 421 415 408 402 396 390 384 378 372 366 360 354 348 342 336 331 325 320 315 309 304

0.32       CRISAN 431 431 431 424 422 419 418 408 403 400 394 389 384 379 374 369 364 360 355 350 345 339 334 329 324 319 314 309 304 300 295 290 285 280 276 271 267 262 258 253 249 245

0.1373       DUMBRAVA DE JOS 185 185 185 182 181 180 180 175 173 172 169 167 165 163 161 158 156 154 152 150 148 146 143 141 139 137 135 133 131 129 127 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105

0.0549       DUMBRAVA DE SUS 74 74 74 73 72 72 72 70 69 69 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 51 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42

0.0356       RIBICIOARA 48 48 48 47 47 47 47 45 45 45 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 38 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27

0.0549       UIBARESTI 74 74 74 73 72 72 72 70 69 69 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 56 56 55 54 53 52 51 51 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42

   ROMOS 2,604 2,605 2,605 2,564 2,550 2,529 2,527 2,466 2,435 2,415 2,383 2,352 2,321 2,290 2,260 2,230 2,201 2,172 2,144 2,115 2,083 2,051 2,019 1,988 1,957 1,927 1,897 1,868 1,839 1,811 1,781 1,751 1,722 1,693 1,665 1,638 1,610 1,584 1,557 1,531 1,505 1,478

0.3998       ROMOS 1,041 1,041 1,041 1,025 1,019 1,011 1,010 986 973 965 953 940 928 916 904 892 880 868 857 846 833 820 807 795 782 770 759 747 735 724 712 700 688 677 666 655 644 633 623 612 602 591

0.0515       CIUNGU MARE 134 134 134 132 131 130 130 127 125 124 123 121 119 118 116 115 113 112 110 109 107 106 104 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 87 86 84 83 81 80 79 77 76

0.0845       PISCHINTI 220 220 220 217 215 214 214 208 206 204 201 199 196 193 191 188 186 184 181 179 176 173 171 168 165 163 160 158 155 153 150 148 145 143 141 138 136 134 132 129 127 125

0.2254       ROMOSEL 587 587 587 578 575 570 570 556 549 544 537 530 523 516 509 503 496 490 483 477 470 462 455 448 441 434 428 421 415 408 401 395 388 382 375 369 363 357 351 345 339 333

0.2389       VAIDEI 622 622 622 612 609 604 604 589 582 577 569 562 554 547 540 533 526 519 512 505 497 490 482 475 468 460 453 446 439 433 425 418 411 405 398 391 385 378 372 366 359 353

   SALASU DE SUS 2,359 2,360 2,360 2,322 2,310 2,291 2,289 2,234 2,206 2,188 2,159 2,131 2,102 2,075 2,048 2,021 1,994 1,968 1,942 1,916 1,887 1,858 1,829 1,801 1,773 1,746 1,719 1,692 1,666 1,641 1,613 1,586 1,560 1,534 1,509 1,484 1,459 1,435 1,411 1,387 1,363 1,339

0.2162       SALASU DE SUS 510 510 510 502 499 495 495 483 477 473 467 461 455 449 443 437 431 425 420 414 408 402 395 389 383 377 372 366 360 355 349 343 337 332 326 321 315 310 305 300 295 290

0.0742       COROIESTI 175 175 175 172 171 170 170 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 105 103 101 99

0.0615       MALAIESTI 145 145 145 143 142 141 141 137 136 134 133 131 129 128 126 124 123 121 119 118 116 114 112 111 109 107 106 104 102 101 99 98 96 94 93 91 90 88 87 85 84 82

0.1204       NUCSOARA 284 284 284 280 278 276 276 269 266 263 260 256 253 250 247 243 240 237 234 231 227 224 220 217 213 210 207 204 201 198 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161

0.0772       OHABA DE SUB PIATRA 182 182 182 179 178 177 177 172 170 169 167 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 143 141 139 137 135 133 131 129 127 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 103

0.1259       PAROS 297 297 297 292 291 288 288 281 278 275 272 268 265 261 258 254 251 248 244 241 238 234 230 227 223 220 216 213 210 207 203 200 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169

0.0237       PESTERA 56 56 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50 49 49 48 47 47 46 45 45 44 43 43 42 41 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32

0.0776       RAU ALB 183 183 183 180 179 178 178 173 171 170 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 146 144 142 140 138 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 108 106 104

0.0801       RAU MIC 189 189 189 186 185 184 183 179 177 175 173 171 168 166 164 162 160 158 156 154 151 149 147 144 142 140 138 136 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107

0.0945       SALASU DE JOS 223 223 223 220 218 217 216 211 209 207 204 201 199 196 194 191 188 186 184 181 178 176 173 170 168 165 162 160 158 155 153 150 147 145 143 140 138 136 133 131 129 127

0.0487       ZAVOI 115 115 115 113 113 112 112 109 108 107 105 104 102 101 100 99 97 96 95 93 92 91 89 88 86 85 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71 70 69 68 66 65

   SANTAMARIA-ORLEA 3,251 3,252 3,252 3,201 3,184 3,157 3,155 3,079 3,040 3,015 2,975 2,936 2,897 2,859 2,822 2,785 2,748 2,712 2,676 2,641 2,600 2,560 2,521 2,482 2,444 2,406 2,369 2,332 2,296 2,261 2,223 2,186 2,150 2,114 2,079 2,045 2,011 1,977 1,944 1,912 1,878 1,846

0.2365       SANTAMARIA-ORLEA 769 769 769 757 753 747 746 728 719 713 704 695 685 676 667 659 650 641 633 625 615 606 596 587 578 569 560 552 543 535 526 517 509 500 492 484 476 468 460 452 444 437

0.0997       BALOMIR 324 324 324 319 317 315 314 307 303 300 297 293 289 285 281 278 274 270 267 263 259 255 251 247 244 240 236 232 229 225 222 218 214 211 207 204 200 197 194 191 187 184

0.1212       BARASTII HATEGULUI 394 394 394 388 386 383 382 373 368 365 361 356 351 347 342 337 333 329 324 320 315 310 305 301 296 292 287 283 278 274 269 265 261 256 252 248 244 240 236 232 228 224

0.0649       BUCIUM-ORLEA 211 211 211 208 207 205 205 200 197 196 193 191 188 186 183 181 178 176 174 171 169 166 164 161 159 156 154 151 149 147 144 142 140 137 135 133 130 128 126 124 122 120

0.1292       CIOPEIA 420 420 420 413 411 408 408 398 393 390 384 379 374 369 365 360 355 350 346 341 336 331 326 321 316 311 306 301 297 292 287 282 278 273 269 264 260 255 251 247 243 238

0.0784       SACEL 255 255 255 251 250 248 247 242 238 236 233 230 227 224 221 218 216 213 210 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 171 169 166 163 160 158 155 153 150 147 145

0.0781       SANPETRU 254 254 254 250 249 247 247 241 237 236 232 229 226 223 220 218 215 212 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 177 174 171 168 165 162 160 157 154 152 149 147 144

0.1639       SUBCETATE 533 533 533 525 522 518 517 505 498 494 488 481 475 469 463 457 451 445 439 433 426 420 413 407 401 394 388 382 376 371 365 358 352 347 341 335 330 324 319 313 308 303

0.028       VADU 91 91 91 90 89 88 88 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 53 52

   SARMIZEGETUSA 1,209 1,209 1,209 1,190 1,184 1,174 1,173 1,145 1,130 1,121 1,106 1,092 1,078 1,063 1,049 1,036 1,022 1,009 995 982 967 952 937 923 909 895 881 867 854 841 827 813 800 786 773 760 748 735 723 711 699 686

0.4541       SARMIZEGETUSA 549 549 549 541 538 533 533 520 513 509 502 496 489 483 477 470 464 458 452 446 439 432 426 419 413 406 400 394 388 382 375 369 363 357 351 345 340 334 328 323 317 312

0.1439       BREAZOVA 174 174 174 171 170 169 169 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 108 106 104 102 101 99

0.1092       HOBITA-GRADISTE 132 132 132 130 129 128 128 125 123 122 121 119 118 116 115 113 112 110 109 107 106 104 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 87 86 84 83 82 80 79 78 76 75

0.1754       PAUCINESTI 212 212 212 209 208 206 206 201 198 197 194 191 189 186 184 182 179 177 175 172 170 167 164 162 159 157 154 152 150 147 145 143 140 138 136 133 131 129 127 125 122 120

0.1175       ZEICANI 142 142 142 140 139 138 138 134 133 132 130 128 127 125 123 122 120 118 117 115 114 112 110 108 107 105 103 102 100 99 97 95 94 92 91 89 88 86 85 84 82 81

   SOIMUS 3,371 3,372 3,372 3,319 3,301 3,273 3,272 3,193 3,152 3,126 3,085 3,045 3,004 2,965 2,926 2,887 2,849 2,812 2,775 2,738 2,696 2,655 2,614 2,573 2,534 2,495 2,456 2,418 2,381 2,344 2,305 2,267 2,229 2,192 2,156 2,120 2,085 2,050 2,016 1,983 1,948 1,914

0.3572       SOIMUS 1,204 1,204 1,204 1,185 1,179 1,169 1,168 1,140 1,126 1,117 1,102 1,087 1,073 1,059 1,045 1,031 1,018 1,004 991 978 963 948 934 919 905 891 877 864 850 837 823 810 796 783 770 757 745 732 720 708 696 683

0.1112       BALATA 375 375 375 369 367 364 364 355 351 348 343 339 334 330 325 321 317 313 309 305 300 295 291 286 282 278 273 269 265 261 256 252 248 244 240 236 232 228 224 221 217 213

0.0653       BEJAN 220 220 220 217 215 214 214 208 206 204 201 199 196 193 191 188 186 184 181 179 176 173 171 168 165 163 160 158 155 153 150 148 145 143 141 138 136 134 132 129 127 125

0.0003       BEJAN-TARNAVITA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.0908       BOHOLT 306 306 306 301 300 297 297 290 286 284 280 276 273 269 266 262 259 255 252 249 245 241 237 234 230 226 223 220 216 213 209 206 202 199 196 192 189 186 183 180 177 174

0.0433       CAINELU DE JOS 146 146 146 144 143 142 142 138 137 135 134 132 130 128 127 125 123 122 120 119 117 115 113 111 110 108 106 105 103 102 100 98 97 95 93 92 90 89 87 86 84 83

0.1089       CHISCADAGA 367 367 367 361 359 356 356 348 343 340 336 331 327 323 319 314 310 306 302 298 294 289 285 280 276 272 267 263 259 255 251 247 243 239 235 231 227 223 219 216 212 208

0.0611       FORNADIA 206 206 206 203 202 200 200 195 193 191 189 186 184 181 179 176 174 172 170 167 165 162 160 157 155 152 150 148 146 143 141 139 136 134 132 130 127 125 123 121 119 117

0.0825       PAULIS 278 278 278 274 272 270 270 263 260 258 254 251 248 245 241 238 235 232 229 226 222 219 216 212 209 206 203 199 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166 163 161 158

0.0795       SULIGHETE 268 268 268 264 262 260 260 254 251 249 245 242 239 236 233 230 227 224 221 218 214 211 208 205 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 171 169 166 163 160 158 155 152

   TELIUCU INFERIOR 2,344 2,345 2,345 2,308 2,296 2,276 2,275 2,220 2,192 2,174 2,145 2,117 2,089 2,062 2,035 2,008 1,981 1,955 1,930 1,904 1,875 1,846 1,817 1,789 1,762 1,735 1,708 1,682 1,656 1,630 1,603 1,576 1,550 1,524 1,499 1,474 1,450 1,426 1,402 1,379 1,354 1,331

0.5525       TELIUCU INFERIOR 1,295 1,295 1,295 1,275 1,268 1,258 1,257 1,226 1,211 1,201 1,185 1,170 1,154 1,139 1,124 1,109 1,095 1,080 1,066 1,052 1,036 1,020 1,004 989 973 958 944 929 915 901 886 871 856 842 828 814 801 788 774 762 748 735

0.2811       CINCIS-CERNA 659 659 659 649 645 640 640 624 616 611 603 595 587 580 572 564 557 550 542 535 527 519 511 503 495 488 480 473 465 458 451 443 436 429 421 414 408 401 394 388 381 374

0.0486       IZVOARELE 114 114 114 112 112 111 111 108 107 106 104 103 102 100 99 98 96 95 94 93 91 90 88 87 86 84 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65

0.1177       TELIUCU SUPERIOR 276 276 276 272 270 268 268 261 258 256 253 249 246 243 240 236 233 230 227 224 221 217 214 211 207 204 201 198 195 192 189 186 183 179 177 174 171 168 165 162 159 157

   TOMESTI 1,075 1,075 1,075 1,058 1,053 1,044 1,043 1,018 1,005 997 984 971 958 946 933 921 909 897 885 873 860 847 834 821 808 796 783 771 759 748 735 723 711 699 688 676 665 654 643 632 621 610

0.1377       TOMESTI 148 148 148 146 145 144 144 140 138 137 135 134 132 130 128 127 125 123 122 120 118 117 115 113 111 110 108 106 105 103 101 100 98 96 95 93 92 90 89 87 86 84

0.1256       DOBROT 135 135 135 133 132 131 131 128 126 125 124 122 120 119 117 116 114 113 111 110 108 106 105 103 101 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 83 82 81 79 78 77

0.0679       LEAUT 73 73 73 72 71 71 71 69 68 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 53 52 52 51 50 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 41

0.1116       LIVADA 120 120 120 118 118 117 116 114 112 111 110 108 107 106 104 103 101 100 99 97 96 94 93 92 90 89 87 86 85 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72 71 69 68

0.1888       OBARSA 203 203 203 200 199 197 197 192 190 188 186 183 181 179 176 174 172 169 167 165 162 160 157 155 153 150 148 146 143 141 139 137 134 132 130 128 126 123 121 119 117 115

0.2484       STEIA 267 267 267 263 261 259 259 253 250 248 244 241 238 235 232 229 226 223 220 217 214 210 207 204 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 171 168 165 162 160 157 154 152

0.1172       TIULESTI 126 126 126 124 123 122 122 119 118 117 115 114 112 111 109 108 107 105 104 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 88 86 85 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72

0.0028       VALEA MARE DE CRIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   TOPLITA 715 715 715 704 700 694 694 677 669 663 654 646 637 629 621 612 604 596 589 581 572 563 554 546 537 529 521 513 505 497 489 481 473 465 457 450 442 435 428 421 413 406

0.214       TOPLITA 153 153 153 151 150 149 148 145 143 142 140 138 136 135 133 131 129 128 126 124 122 120 119 117 115 113 111 110 108 106 105 103 101 100 98 96 95 93 92 90 88 87

0.2014       DABACA 144 144 144 142 141 140 140 136 135 134 132 130 128 127 125 123 122 120 119 117 115 113 112 110 108 107 105 103 102 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 83 82

0.0657       DEALU MIC 47 47 47 46 46 46 46 45 44 44 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27

0.0098       GOLES 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

0.4615       HASDAU 330 330 330 325 323 320 320 313 309 306 302 298 294 290 286 283 279 275 272 268 264 260 256 252 248 244 240 237 233 229 226 222 218 215 211 208 204 201 197 194 191 187

0.0476       VALARI 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19

   TOTESTI 1,893 1,893 1,893 1,864 1,854 1,838 1,837 1,793 1,770 1,756 1,732 1,710 1,687 1,665 1,643 1,621 1,600 1,579 1,558 1,538 1,514 1,491 1,468 1,445 1,423 1,401 1,379 1,358 1,337 1,316 1,295 1,273 1,252 1,231 1,211 1,191 1,171 1,151 1,132 1,113 1,094 1,075

0.1981       TOTESTI 375 375 375 369 367 364 364 355 351 348 343 339 334 330 325 321 317 313 309 305 300 295 291 286 282 278 273 269 265 261 256 252 248 244 240 236 232 228 224 221 217 213

0.2293       CARNESTI 434 434 434 427 425 421 421 411 406 402 397 392 387 382 377 372 367 362 357 353 347 342 337 331 326 321 316 311 307 302 297 292 287 282 278 273 268 264 260 255 251 246

0.3455       PACLISA 654 654 654 644 640 635 635 619 611 607 599 591 583 575 568 560 553 546 538 531 523 515 507 499 492 484 477 469 462 455 447 440 433 425 418 411 404 398 391 385 378 371

0.2272       REEA 430 430 430 423 421 418 417 407 402 399 394 388 383 378 373 368 363 359 354 349 344 339 333 328 323 318 313 308 304 299 294 289 284 280 275 270 266 262 257 253 248 244

   TURDAS 1,801 1,801 1,801 1,773 1,764 1,749 1,748 1,706 1,684 1,670 1,648 1,627 1,605 1,584 1,563 1,543 1,522 1,502 1,483 1,463 1,440 1,418 1,396 1,375 1,354 1,333 1,312 1,292 1,272 1,252 1,232 1,211 1,191 1,171 1,152 1,133 1,114 1,095 1,077 1,059 1,041 1,022

0.2626       TURDAS 473 473 473 466 463 459 459 448 442 439 433 427 422 416 411 405 400 395 389 384 378 372 367 361 356 350 345 339 334 329 323 318 313 308 303 297 293 288 283 278 273 269

0.598       PRICAZ 1,077 1,077 1,077 1,060 1,055 1,046 1,045 1,020 1,007 999 986 973 960 947 935 923 910 898 887 875 861 848 835 822 810 797 785 773 761 749 737 724 712 700 689 677 666 655 644 633 622 611

0.0272       RAPAS 49 49 49 48 48 48 48 46 46 45 45 44 44 43 43 42 41 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28

0.1122       SPINI 202 202 202 199 198 196 196 191 189 187 185 182 180 178 175 173 171 169 166 164 162 159 157 154 152 149 147 145 143 140 138 136 134 131 129 127 125 123 121 119 117 115

   VALISOARA 1,197 1,197 1,197 1,178 1,172 1,162 1,162 1,134 1,119 1,110 1,095 1,081 1,067 1,053 1,039 1,025 1,012 998 985 972 957 943 928 914 900 886 872 859 845 832 819 805 792 778 766 753 740 728 716 704 692 680

0.6099       VALISOARA 730 730 730 719 715 709 708 691 683 677 668 659 651 642 634 625 617 609 601 593 584 575 566 557 549 540 532 524 516 508 499 491 483 475 467 459 451 444 437 429 422 414

0.1604       DEALU MARE 192 192 192 189 188 186 186 182 180 178 176 173 171 169 167 164 162 160 158 156 154 151 149 147 144 142 140 138 136 134 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109

0.1796       SALISTIOARA 215 215 215 212 211 209 209 204 201 199 197 194 192 189 187 184 182 179 177 175 172 169 167 164 162 159 157 154 152 150 147 145 142 140 138 135 133 131 129 126 124 122

0.0501       STOIENEASA 60 60 60 59 59 58 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 51 50 49 49 48 47 47 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34

   VATA DE JOS 3,728 3,729 3,729 3,670 3,651 3,620 3,618 3,531 3,486 3,457 3,412 3,367 3,323 3,279 3,236 3,193 3,151 3,110 3,069 3,028 2,982 2,936 2,891 2,846 2,802 2,759 2,716 2,674 2,633 2,593 2,550 2,507 2,465 2,424 2,384 2,345 2,306 2,267 2,230 2,193 2,154 2,116

0.1395       VATA DE JOS 520 520 520 512 509 505 505 492 486 482 476 470 463 457 451 445 440 434 428 422 416 409 403 397 391 385 379 373 367 362 356 350 344 338 333 327 322 316 311 306 300 295

0.0617       BASARABASA 230 230 230 226 225 223 223 218 215 213 210 208 205 202 200 197 194 192 189 187 184 181 178 176 173 170 168 165 162 160 157 155 152 150 147 145 142 140 138 135 133 131

0.0762       BIRTIN 284 284 284 280 278 276 276 269 266 263 260 256 253 250 247 243 240 237 234 231 227 224 220 217 213 210 207 204 201 198 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161

0.0697       BROTUNA 260 260 260 256 255 252 252 246 243 241 238 235 232 229 226 223 220 217 214 211 208 205 202 198 195 192 189 187 184 181 178 175 172 169 166 164 161 158 155 153 150 148

0.0558       CAZANESTI 208 208 208 205 204 202 202 197 194 193 190 188 185 183 181 178 176 174 171 169 166 164 161 159 156 154 152 149 147 145 142 140 138 135 133 131 129 126 124 122 120 118

0.0724       CIUNGANI 270 270 270 266 264 262 262 256 252 250 247 244 241 237 234 231 228 225 222 219 216 213 209 206 203 200 197 194 191 188 185 182 179 176 173 170 167 164 161 159 156 153

0.0539       OCISOR 201 201 201 198 197 195 195 190 188 186 184 182 179 177 174 172 170 168 165 163 161 158 156 153 151 149 146 144 142 140 137 135 133 131 129 126 124 122 120 118 116 114

0.07       OCIU 261 261 261 257 256 253 253 247 244 242 239 236 233 230 227 224 221 218 215 212 209 206 202 199 196 193 190 187 184 182 178 176 173 170 167 164 161 159 156 153 151 148

0.0778       PRAVALENI 290 290 290 286 284 282 281 275 271 269 265 262 258 255 252 248 245 242 239 236 232 228 225 221 218 215 211 208 205 202 198 195 192 189 185 182 179 176 173 171 168 165

0.0687       PRIHODISTE 256 256 256 252 251 249 248 242 239 237 234 231 228 225 222 219 216 214 211 208 205 202 198 195 192 189 187 184 181 178 175 172 169 166 164 161 158 156 153 151 148 145

0.1462       TARNAVA DE CRIS 545 545 545 537 534 529 529 516 510 505 499 492 486 479 473 467 461 455 449 443 436 429 423 416 410 403 397 391 385 379 373 367 360 354 349 343 337 331 326 321 315 309

0.0349       TATARASTII DE CRIS 130 130 130 128 127 126 126 123 122 121 119 117 116 114 113 111 110 108 107 106 104 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 87 86 85 83 82 80 79 78 76 75 74

0.0732       VATA DE SUS 273 273 273 269 267 265 265 259 255 253 250 247 243 240 237 234 231 228 225 222 218 215 212 208 205 202 199 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 166 163 161 158 155

   VETEL 2,872 2,873 2,873 2,828 2,813 2,789 2,787 2,720 2,685 2,663 2,628 2,594 2,560 2,526 2,493 2,460 2,428 2,396 2,364 2,333 2,297 2,262 2,227 2,192 2,159 2,125 2,093 2,060 2,029 1,997 1,964 1,931 1,899 1,868 1,837 1,806 1,776 1,747 1,718 1,689 1,659 1,630

0.3061       VETEL 879 879 879 865 861 854 853 832 822 815 804 794 783 773 763 753 743 733 724 714 703 692 682 671 661 650 640 631 621 611 601 591 581 572 562 553 544 535 526 517 508 499

0.0146       BOIA BARZII 42 42 42 41 41 41 41 40 39 39 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24

0.0188       BRETELIN 54 54 54 53 53 52 52 51 50 50 49 49 48 47 47 46 46 45 44 44 43 43 42 41 41 40 39 39 38 38 37 36 36 35 35 34 33 33 32 32 31 31

0.0073       CAOI 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12

0.0418       HEREPEIA 120 120 120 118 118 117 116 114 112 111 110 108 107 106 104 103 101 100 99 97 96 94 93 92 90 89 87 86 85 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72 71 69 68

0.1835       LESNIC 527 527 527 519 516 512 511 499 493 489 482 476 470 464 457 451 445 440 434 428 422 415 409 402 396 390 384 378 372 366 360 354 349 343 337 331 326 321 315 310 305 299

0.3639       MINTIA 1,045 1,045 1,045 1,029 1,023 1,015 1,014 990 977 969 956 944 931 919 907 895 883 872 860 849 836 823 810 798 785 773 761 750 738 727 715 703 691 680 668 657 646 636 625 615 604 593

0.0129       MUNCELU MARE 37 37 37 36 36 36 36 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 26 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 21 21

0.0432       MUNCELU MIC 124 124 124 122 121 120 120 117 116 115 113 112 111 109 108 106 105 103 102 101 99 98 96 95 93 92 90 89 88 86 85 83 82 81 79 78 77 75 74 73 72 70

0.008       RUNCU MIC 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13

   VORTA 876 876 876 862 858 851 850 830 819 812 802 791 781 770 760 750 740 731 721 712 701 690 679 669 658 648 638 628 619 609 599 589 579 570 560 551 542 533 524 515 506 497

0.1861       VORTA 163 163 163 160 160 158 158 154 152 151 149 147 145 143 141 140 138 136 134 132 130 128 126 124 123 121 119 117 115 113 111 110 108 106 104 103 101 99 97 96 94 93

0.0662       CERTEJU DE JOS 58 58 58 57 57 56 56 55 54 54 53 52 52 51 50 50 49 48 48 47 46 46 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33

0.1016       COAJA 89 89 89 88 87 86 86 84 83 83 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51

0.0103       DUMESTI 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

0.0605       LUNCSOARA 53 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 47 47 46 45 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30

0.1861       VALEA POIENII 163 163 163 160 160 158 158 154 152 151 149 147 145 143 141 140 138 136 134 132 130 128 126 124 123 121 119 117 115 113 111 110 108 106 104 103 101 99 97 96 94 93

0.3893       VISCA 341 341 341 336 334 331 331 323 319 316 312 308 304 300 296 292 288 284 281 277 273 269 264 260 256 252 248 245 241 237 233 229 226 222 218 214 211 207 204 201 197 194

   ZAM 1,875 1,875 1,875 1,846 1,836 1,821 1,820 1,776 1,753 1,739 1,716 1,693 1,671 1,649 1,627 1,606 1,585 1,564 1,543 1,523 1,500 1,477 1,454 1,431 1,409 1,388 1,366 1,345 1,324 1,304 1,282 1,261 1,240 1,219 1,199 1,179 1,160 1,140 1,121 1,103 1,083 1,064

0.3493       ZAM 655 655 655 645 641 636 636 620 612 607 599 592 584 576 569 561 554 546 539 532 524 516 508 500 492 485 477 470 463 456 448 440 433 426 419 412 405 398 392 385 378 372

0.0128       ALMASEL 24 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14

0.0667       ALMAS-SALISTE 125 125 125 123 122 121 121 118 117 116 114 113 111 110 108 107 106 104 103 102 100 98 97 95 94 93 91 90 88 87 85 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71

0.0053       BRASEU 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

0.0624       CERBIA 117 117 117 115 115 114 114 111 109 109 107 106 104 103 102 100 99 98 96 95 94 92 91 89 88 87 85 84 83 81 80 79 77 76 75 74 72 71 70 69 68 66

0.0059       DELENI 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6

0.0768       GODINESTI 144 144 144 142 141 140 140 136 135 134 132 130 128 127 125 123 122 120 119 117 115 113 112 110 108 107 105 103 102 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 83 82

0.0459       MICANESTI 86 86 86 85 84 84 83 81 80 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 51 50 49



Anexa 2.2 - Prognoza populatie_Hunedoara

0.0411       POGANESTI 77 77 77 76 75 75 75 73 72 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 54 53 52 51 50 49 48 48 47 46 45 44 44

0.1675       POJOGA 314 314 314 309 308 305 305 297 294 291 287 284 280 276 273 269 265 262 258 255 251 247 243 240 236 232 229 225 222 218 215 211 208 204 201 197 194 191 188 185 181 178

0.1317       SALCIVA 247 247 247 243 242 240 240 234 231 229 226 223 220 217 214 212 209 206 203 201 198 195 192 189 186 183 180 177 174 172 169 166 163 161 158 155 153 150 148 145 143 140

0.0283       TAMASESTI 53 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 47 47 46 45 45 44 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30

0.0064       VALEA 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7

VERIFICARE URBAN 313,918 312,335 307,666 304,975 301,219 297,331 291,639 289,489 285,803 283,057 279,333 275,659 272,032 268,453 264,922 261,437 257,997 254,603 251,254 247,948 244,125 240,361 236,655 233,006 229,413 225,876 222,393 218,964 215,588 212,264 208,735 205,266 201,854 198,499 195,199 191,955 188,764 185,627 182,541 179,507 176,361 173,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0.628079

313,918 312,335 307,666 304,975 301,219 297,331 291,639 289,489 285,803 283,057 279,333 275,659 272,032 268,453 264,922 261,437 257,997 254,603 251,254 247,948 244,125 240,361 236,655 233,006 229,413 225,876 222,393 218,964 215,588 212,264 208,735 205,266 201,854 198,499 195,199 191,955 188,764 185,627 182,541 179,507 176,361 173,271 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VERIFICARE RURAL 104,647 104,673 104,670 103,027 102,482 101,619 101,559 99,111 97,844 97,048 95,771 94,511 93,268 92,041 90,830 89,635 88,456 87,292 86,144 85,011 83,700 82,409 81,139 79,888 78,656 77,443 76,249 75,073 73,916 72,776 71,566 70,377 69,207 68,057 66,925 65,813 64,719 63,643 62,585 61,545 60,467 59,407 0 0 0 0 0 0 0 0 0.629013

104,647 104,673 104,670 103,027 102,482 101,619 101,559 99,111 97,844 97,048 95,771 94,511 93,268 92,041 90,830 89,635 88,456 87,292 86,144 85,011 83,700 82,409 81,139 79,888 78,656 77,443 76,249 75,073 73,916 72,776 71,566 70,377 69,207 68,057 66,925 65,813 64,719 63,643 62,585 61,545 60,467 59,407 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VERIFICARE TOTAL 418,565 417,008 412,336 408,002 403,701 398,950 393,198 388,600 383,647 380,105 375,105 370,170 365,300 360,494 355,752 351,072 346,453 341,896 337,398 332,959 327,825 322,771 317,794 312,894 308,069 303,319 298,642 294,037 289,503 285,040 280,302 275,643 271,061 266,555 262,125 257,768 253,483 249,270 245,127 241,052 236,828 232,678 0 0 0 0 0 0 0 0

418,565 417,008 412,336 408,002 403,701 398,950 393,198 388,600 383,647 380,105 375,105 370,170 365,300 360,494 355,752 351,072 346,453 341,896 337,398 332,959 327,825 322,771 317,794 312,894 308,069 303,319 298,642 294,037 289,503 285,040 280,302 275,643 271,061 266,555 262,125 257,768 253,483 249,270 245,127 241,052 236,828 232,678 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

URBAN 18,227 18,135 17,864 17,708 17,490 17,264 16,933 16,809 16,595 16,435 16,219 16,006 15,795 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

RURAL 9,934 9,936 9,936 9,780 9,728 9,647 9,641 9,408 9,288 9,213 9,091 8,972 8,854 8,737 8,622 8,509 8,397 8,287 8,178 8,070 7,946 7,823 7,702 7,584 7,467 7,352 7,238 7,127 7,017 6,909 6,794 6,681 6,570 6,461 6,353 6,248 6,144 6,042 5,941 5,842 5,740 5,639

TOTAL 28,161 28,072 27,800 27,488 27,218 26,910 26,574 26,217 25,883 25,648 25,310 24,977 24,649 24,325 24,005 23,689 23,377 23,070 22,766 22,467 22,120 21,779 21,443 21,113 20,787 20,467 20,151 19,840 19,534 19,233 18,913 18,599 18,290 17,986 17,687 17,393 17,104 16,820 16,540 16,265 15,980 15,700

TOTAL ARIE DE OPERARE GOSCOM
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Ι. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR 
 
 
I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe 
 

Aerul atmosferic natural, nepoluat, are o compoziţie diferită de cel pe care îl 
inspirăm noi astăzi, mai ales cei care locuim în oraşe dotate cu diverse întreprinderi de 
produs fum, praf şi alte gaze nocive. Compoziţia chimică a aerului natural este 
următoarea: azot – 78,084%, oxigen – 20,946%, argon – 0,934%, bioxid de carbon – 
0,0331%. Au mai fost detectate şi următoarele elemente: neon, hidrogen, krypton, heliu, 
ozon, xenon, precum şi metan, oxid de azot şi vapori de apă. Agenţii poluanţi evacuaţi 
în atmosferă pot fi transportaţi pe zone mai mari datorită acţiunii factorilor meteorologici. 
Principalii factori meteorologici care intervin în modificarea gradului de poluare sunt 
viteza vântului şi stabilitatea aerului. Datorită curenţilor de aer, poluanţii sunt răspândiţi 
pe o suprafaţă mare în zonele învecinate activităţii poluatoare.  

Surse naturale de poluare: eroziunea eoliană, incendiile, reziduurile de natură 
vegetală şi animală şi/sau fenomenele vulcanice. 

Surse artificiale de poluare: centrale termoelectrice, industria siderurgică, 
industria metalurgică, industria chimică, întreprinderile de materiale de construcţii şi 
transporturile.  

Consecinţele aerului poluat asupra sănătăţii oamenilor: 
 efecte acute  (imediate); 
 efecte cronice produse de concentraţii mai reduse de poluanţi atmosferici dar 

care în timp pot conduce la modificări patologice (ex. bronhopneumonii cronice, 
emfizem pulmonar, astm bronsic, pneumonie, bronşită cronică, conjunctivite, rahitism, 
îmbolnăviri ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.); 
     Consecinţele aerului poluat asupra construcţiilor: eroziune de degradare, 
eroziune de corodare, schimbarea culorii. 
     Consecinţele aerului poluat asupra plantelor si  animalelor:  

 lezarea plantelor ducând până la dispariţie în unele cazuri; 
 îmbolnăvirea animalelor; 

Potenţialele surse de poluare ale aerului din judeţul Hunedoara sunt: unităţile de 
producere a energiei electrice şi termice, unităţile siderurgice unităţile de producere a 
materialelor de construcţie, transporturile, etc. 
 
 
I. 1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, prin Contractul nr. 84/11.01.2006 

încheiat între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi DAMAT Italia, în asociere cu 
ORION SRL Italia şi ORION EUROPE România, în baza acordului cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanţarea 
„Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea 
aerului”, a primit în dotare 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului repartizate 
astfel: 2 pe Deva, 1 Hunedoara şi 1 Călan, precum şi două panouri de informare a 
publicului: 1 panou exterior, amplasat în Deva, P-ţa Victoriei şi 1 panou interior la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25. 

În urma completării reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, prin 
Contractul nr. 4361/2007, s-a primit o staţie automată pentru Municipiul Vulcan, care a 
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fost pusă în funcţiune începând cu luna martie 2010 şi un panou interior de informare a 
publicului, amplasat în incinta Primăriei Municipiului Vulcan. 

  
Tipul staţiilor este următorul: 

 -  HD - 1 staţie fond urban - Deva str. Carpaţi; 
 -  HD - 2 staţie fond industrial 1- Deva, Calea Zarandului; 
 - HD - 3 staţie fond industrial 1- Hunedoara, str. Parcul Industrial, DJ 
687, nr. 2; 
-  HD - 4 staţie fond industrial 1- Călan, str.Furnalistului. 
-  HD - 5 staţie fond industrial 1- Vulcan, bd. Mihai Viteazu. 
 

Staţia de fond urban monitorizează indicatorii: NOx/NO2, SO2, CO, O3, COV, 
PM10, Pb,Cd, Ni, staţia meteo (direcţia şi viteza vântului, temperatura, umiditate relativă, 

presiune, radiaţia solară, precipitaţii); 
 
Staţiile de fond industrial 1 monitorizează indicatorii: NOx/NO2, SO2, CO, O3, 

PM10, Pb, Cd, Ni, staţia meteo (direcţia şi viteza vântului, temperatura, umiditate 
relativă, presiune, radiaţia solară, precipitaţii). 

 
Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Hunedoara se prezintă în figura 

următoare:  
 

 
 

Figura nr. I.1.1.1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în județul Hunedoara 
 

 

HD1 

 

HD2 

 

HD4 HD3 

HD5 
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Sinteza datelor provenite de la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului 
din anul 2020 este prezentată în tabelul următor: 

 

Staţie Poluant 

Media 
aritmetică 

pe 
întreaga 
perioadă 

U
n

it
at

e 
m

ă
su

ră
 

Tip 
depăşire 

 

N
r.

 
d

e
p

ă
ș

ir
i Captura de 

date (%) 
(validate 
pe anul 
2020) 

HD – 1 
Deva, str. 
Carpați, f.n. 
fond urban 

SO2 14,07 µg/mc 
 

 95,15 
NO2 23,25 µg/mc 

 
 95,82 

CO 0,21 mg/mc 
 

 95,89 
O3 35,26 µg/mc 

 
 95,06 

Benzen 2,56 µg/mc 
 

 76,02 
PM10 automat 18,23 µg/mc limită zilnică 12 94,08 
PM10gravimetric 20,36 µg/mc limită zilnică 8 92,90 
Pb 0,017 µg/mc 

 
 75,68 

Cd 0,277 ng/mc 
 

 75,68 
Ni 2,919 ng/mc 

 
 75,68 

    
  

HD - 2 
Deva, 
Calea 

Zarandului, 
f.n. 

fond 
industrial 

SO2 13,41 µg/mc 
 

 95,35 
NO2 17,25 µg/mc 

 
 93,25 

CO 0,16 mg/mc 
 

 68,61 
O3 31,44 µg/mc 

 
 93,90 

PM10 automat 17,39 µg/mc limită zilnică 6 92,69 
PM10 gravimetric 24,28 µg/mc limită zilnică 9 93,44 
Pb 0,021 µg/mc 

 
 76,23 

Cd 0,367 ng/mc 
 

 76,23 
Ni 3,787 ng/mc 

 
 76,23 

 
 

  
  

HD-3 
Hunedoara, 
str. Parcul 
Industrial,      
DJ 697, 

nr. 2 
fond 

industrial 

SO2 12,68 µg/mc   89,56 
NO2 15,12 µg/mc   62,41 
CO 0,44 mg/mc   94,24 
O3 40,85 µg/mc valoare țintă 7 89,08 
PM10 automat 19,23 µg/mc limită zilnică 15 78,50 
PM10 gravimetric 25,43 µg/mc limită zilnică 13 72,40 
Pb 0,021 µg/mc   63,66 
Cd 0,345 ng/mc   63,66 
Ni 3,428 ng/mc   63,66 

       
HD - 4 

Călan, str. 
Furnalistu-

lui  
fond 

industrial 

SO2 11,47 µg/mc 
 

 94,31 
NO2 23,65 µg/mc limită orară 2 55,95 
CO 0,2 mg/mc 

 
 94,65 

O3 28,16 µg/mc   89,38 
PM10 automat 10,94 µg/mc   98,27 
PM10 gravimetric 14,52 µg/mc limită zilnică 2 96,45 
Pb 0,013 µg/mc 

 
 80,60 

Cd 0,233 ng/mc 
 

 80,60 
Ni 2,404 ng/mc 

 
 80,60 
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HD - 5 
Vulcan, str. 

Mihai 
Viteazu, 

fond 
industrial 

SO2 11,36 µg/mc   95,82 
NO2 19,71 µg/mc 

  
88,13 

CO 0,76 mg/mc 
  

88,53 
PM10 automat 24,73 µg/mc limită zilnică 30 97,80 
PM10 gravimetric 22,9 µg/mc limită zilnică 19 98,91 
Pb 0,019 µg/mc 

 
 82,24 

Cd 0,332 ng/mc 
 

 82,84 
Ni 3,506 ng/mc 

  
82,84 

 
Tabelul nr. I.1.1.1. Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în judeţul 

Hunedoara la nivelul anului 2020 
 
 

Valorile măsurate de staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului sunt 
comparate cu limitele pentru protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător: 
 

Poluant Criteriu Perioadă de 
mediere 

Valoare 
 

Unitate 
de 

măsură 

Numărul de 
depăşiri 

anuale permis 
(dacă există) 

Dioxid de 
sulf, SO2 

 

Valoare limită o oră 350 µg/m3 24 
Valoare limită 24h 125 µg/m3 3 

Prag de alertă 3 ore consecutiv 500 µg/m3 Nu e cazul 

      
Particule în 
suspensie, 

PM10 

Valoare limită o zi 50 µg/m3 35 

Valoare limită an calendaristic 40 µg/m3 Nu e cazul 

      
Dioxid de 
azot, NO2 

Valoare limită o oră  200 µg/m3 18 
Valoare limită an calendaristic 40 µg/m3 Nu e cazul 
Prag de alertă 3 ore consecutiv 400 µg/m3 Nu e cazul 

      
Benzen Valoare limită an calendaristic 5 µg/m3 Nu e cazul 

      
Monoxid de 
Carbon, CO Valoare limită 

Valoare maximă 
zilnică a mediilor 

pe 8 h 
10 mg/m3 Nu e cazul 

      
Ozon, O3 

Valoare ţintă 
Valoare maximă 
zilnică a mediilor 

pe 8 h 
120 µg/m3 

25 de zile pe 
an 

calendaristic, 
mediat pe 3 ani 

Pragul de 
informare 

o oră 180 µg/m3 - 

Pragul de alertă o oră 240 µg/m3 Nu e cazul 
      

Plumb, Pb Valoare limită An calendaristic 0,5 µg/m3 Nu e cazul 
      

Arsen, As Valoare ţintă An calendaristic 6 ng/mc Nu e cazul 
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Poluant Criteriu Perioadă de 
mediere 

Valoare 
 

Unitate 
de 

măsură 

Numărul de 
depăşiri 

anuale permis 
(dacă există) 

      
Cadmiu, Cd Valoare ţintă An calendaristic 5 ng/mc Nu e cazul 

      
Nichel, Ni Valoare ţintă An calendaristic 20 ng/mc Nu e cazul 

 
Tabelul nr. I.1.1.2. Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător 
 
 
 
I.1.1.1. Nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul 
înconjurător 
 
 
I.1.1.1.1.  Dioxidul de azot 
 

Dioxidul de azot este un gaz de culoare brună, rezultat din oxidarea monoxidului 
de azot cu aerul. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă se formează acid azotic sau 
azotos, care conferă ploilor caracterul acid. 

Dioxidul de azot este un gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul 
respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 
ori mai mare decât cel al NO), este produs din surse naturale, ca urmare a acţiunii 
bacteriilor la nivelul solului, iar din surse antropice prin încălzirea rezidenţială şi trafic 
rutier. 

În anul 2020 la indicatorul dioxid de azot nu s-a înregistrat depășirea pragului de 
alertă de 400 μg/mc, înregistrat timp de 3 ore consecutiv și nici depășirea valorii limită 
anuale de 40 μg/mc/an, prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. 

Valorile medii orare obţinute la indicatorul dioxid de azot în anul 2020 arată două 
depăşiri ale valorii limită orare prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, respectiv de 200 μg/mc (a nu se depăşi mai mult de 18 ori într-un an 
calendaristic), la staţia automată de monitorizare a calității aerului HD-4 din Călan ( a se 
vedea tabel nr. I.1.1.3.2.  NO2: Depășiri ale valorii limită orare).  
 

În figura nr. I.1.1.1.1.1 prezentăm evoluţia valorilor orare obţinute la indicatorul 
NO2, pe parcursul anului 2020 la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din 
județul Hunedoara: 
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Figura nr. I.1.1.1.1.1.  Evoluţia valorilor orare de NO2 (μg/mc), 

             în anul 2020, la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
 
 
I.1.1.1.2. Dioxidul de sulf 
 

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înăbuşitor şi pătrunzător. Acesta 
este transportat la distanţe mari datorită faptului că se fixează uşor pe particulele de 
praf. În atmosferă, în reacţie cu vaporii de apă formează acid sulfuric sau sulfuros, care 
conferă caracterul acid al ploilor. Oxizii de sulf (dioxidul si trioxidul de sulf) rezultă în 
principal din surse staţionare şi mobile, prin arderea combustibililor fosili. Surse naturale 
sunt: fermentarea bacteriană în zonele mlăștinoase și oxidarea gazelor conținând sulf 
produs prin descompunerea biomaselor, etc. Sursele antropice sunt: sistemele de 
încălzire care nu utilizează metan, instalații termoelectrice, procese industriale 
(exemplu: turnătorii) și numai în măsură mică, emisia motoarelor Diesel ale vehiculelor 
(6-7%). 

Prezenţa dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are efecte negative 
asupra plantelor, animalelor şi omului. La plante, dioxidul de sulf induce în sistemul 
foliar, leziuni locale, care reduc fotosinteza. La om şi animale, în concentraţii reduse 
produce iritarea aparatului respirator, iar în concentraţii mai mari provoacă spasm 
bronşic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburari ale metabolismului glucidelor 
şi a proceselor enzimatice. Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenta 
pulberilor. 

Valorile medii orare obţinute la indicatorul dioxid de sulf în anul 2020 la staţiile 
automate de monitorizare din județul Hunedoara nu arată depăşiri ale valorii limită orare 
prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv de 350 
μg/mc (a nu se depăşi mai mult de 24 ori într-un an calendaristic), nici a valorile medii 
zilnice de 125 μg/mc şi nici depăşirea pragului de alertă de 500 μg/mc, înregistrat timp 
de 3 ore consecutiv.  
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În figurile următoare prezentăm evoluţia valorilor orare şi zilnice de SO2 pe 
parcursul anului 2020 la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din județul 
Hunedoara: 

 
Figura nr.  I.1.1.1.2.1. Evoluţia valorilor orare de SO2 (μg/mc) în anul 2020,  

la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
 

 
Figura nr.  I.1.1.1.2. 2. Evoluţia valorilor zilnice de SO2 (μg/mc) în anul 2020, 

 la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara  
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I.1.1.1.3. PM10 

 
PM10 sunt definite, conform Legii 104/2011 drept particule în suspensie care trec 

printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de 
referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM10, SR EN 12341, cu un randament de 
separare de 50 % pentru un diametru aerodinamic de 10 μm.  

Poluarea atmosferei cu particule în suspensie are multe surse: în primul rând 
procesele industriale, cantitatea cea mai importantă provenind de la centralele termice 
pe combustibili, urmate de siderurgie, fabricile de ciment, transporturile rutiere, haldele 
şi depozitele de steril. Particulele minerale conţinute în gazele de ardere evacuate în 
atmosferă, mai ales când instalaţiile de epurare a gazelor funcţionează defectuos sau 
nu funcţionează deloc, reprezintă un pericol grav pentru plante, sol şi aer. Prin 
depunerea acestora pe sol şi plante, datorită sedimentării proprii sau acţiunii 
precipitaţiilor, se constată o creştere a concentraţiei de metale grele. 

Prezenţa particulelor solide în atmosferă influenţează negativ transparenţa 
aerului, favorizează încălzirea aerului prin acumularea unei parţi din căldura solară şi 
modifică regimul precipitaţiilor. 

 În general particulele au o acţiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator şi 
de scădere a organismului la infecţii. Toxicitatea particulelor se datorează nu numai 
caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul <10 
microni (PM10) şi cele cu diamentrul <2,5 microni (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a 
pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări. 
 

 

I.1.1.1.3.1. Valori ale PM10 obţinute la staţiile automate (determinate prin metoda 
gravimetrică) 
 
 În anul 2020 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni 
(PM10) în aerul înconjurător, obţinute, în județul Hunedoara, la staţiile automate 
(determinate prin metoda gravimetrică) nu au depăşit mai mult de 35 ori valoarea limită 
zilnică (50 μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM10  (determinat gravimetric) următoarele depășiri: 

-  8 depăşiri  la staţia HD-1 din Deva, str. Carpați, f.n. 
- 9 depăşiri  la staţia  HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n. 
-    13 depăşiri la staţia HD-3 din Hunedoara, str. Parcul Industrial,  DJ687, nr. 2 
- 2 depăşiri la staţia HD-4 din Călan, str. Furnalistului, f.n. 
-   19 depăşiri la staţia HD-5 din Vulcan, str. Mihai Viteazu, f.n. 

(a se vedea tabelul nr. I.1.1.3.1. PM10 gravimetric la staţiile automate de monitorizare a 
calităţii aerului - depăşirile valorii limită zilnice) 
 

Valoarea limită anuală (40 μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător nu a fost depăşită la nici una dintre staţiile automate de 
monitorizare. 
 

În figura umătoare este prezentată evoluţia valorilor zilnice obţinute la indicatorul 
PM10 (determinat prin metoda gravimetrică), pe parcursul anului 2020, la staţiile 
automate de monitorizare a calităţii aerului din județul Hunedoara: 
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Figura nr. I.1.1.1.3.1.1. Evoluţia valorilor zilnice de PM10 (μg/mc) determinat gravimetric 
în anul 2020 la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 

 
 
I.1.1.1.4. Metale grele 
 
 

Metalele grele (mercur, plumb, cadmiu, etc.) sunt compuşi care nu pot fi 
degradaţi pe cale naturală, având un timp îndelungat de remanenţă în mediu, iar pe 
termen lung sunt periculoşi deoarece se pot acumula în lanţul trofic.  

Metalele grele pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive, stări 
generale de apatie; pot afecta procesul de dezvoltare a plantelor, împiedicând 
desfăşurarea normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei. 

În anul 2020 s-au efectuat în urma analizei gravimetrice a filtrelor prelevate de la 
staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului: HD-1 şi HD-2 din Deva, HD-3 din 
Hunedoara, HD-4 din Călan și HD-5 din Vulcan, determinări de plumb, cadmiu şi nichel 
din particulele în suspensie (PM10).  

Valoarea limită anuală pentru plumb și valoarea țintă pentru cadmiu și nichel 
prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu au fost 
depăşite la nici una dintre staţiile automate. Evoluţiile valorilor zilnice de Pb (μg/mc), Cd 
(ng/mc) și Ni (ng/mc) din PM10 gravimetric în anul 2020, la staţiile automate de 
monitorizare din județul Hunedoara sunt prezentate în figurile următoare: 
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Figura nr. I.1.1.1.4. 1. Evoluţia valorilor  zilnice de Pb (μg/mc) din PM10 gravimetric în 

anul 2020, la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
 
 
 

 
Figura nr. I.1.1.1.4.2. Evoluţia valorilor  zilnice de Cd (ng/mc) din PM10 gravimetric în 

anul 2020, la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
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Figura nr. I.1.1.1.4.3. Evoluţia valorilor zilnice de Ni (ng/mc)  din PM10 gravimetric în 

anul 2020, la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
 
 
I.1.1.1.5. Benzenul 
 
 

Benzenul este un compus aromatic cancerigen, puternic volatil şi solubil în apă. 
El provine în proporție de 90% din motoarele vehiculelor prin intermediul unui proces 
imperfect sau incomplet al arderii gazelor evacuate. Partea rămasă provine din 
evaporarea combustibilului în faza de distribuție și depozitare și de la arderea lemnului. 
În conculzie, principalele surse se datorează: 
- motorului vehicului în trafic; 
- unor procese industrial; 
- evaporării combustibililor. 

Stabilitatea chimică puternică implică un timp de stabilitate lung în straturile 
inferioare din atmosferă fără degradări. Aceasta duce la o tendință de acumulare în 
mediu. 
 
 Benzenul fost monitorizat în anul 2020 la staţia de fond urban HD-1 din 
municipiul Deva, str. Carpaţi, valoarea medie înregistrată în anul 2020 a fost de 2,56 
μg/mc/an şi nu a depăşit valoarea limită anuală de 5 μg/mc prevăzută în  Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
 

În figura nr. I.1.1.1.5.1. este prezentată evoluţia valorilor de benzen (μg/mc) în 
anul 2020. Menționăm că, în perioadele în care nu s-au înregistrat valori, analizorul care 
măsoară benzenul a fost defect. 
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Figura nr. I.1.1.1.5.1.  Evoluţia valorilor de benzen (μg/mc) în anul 2020 la staţia 

automată de monitorizare HD-1, Deva, str. Carpați 
 

I.1.1.1.6. Ozonul  
 

Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. 
Acesta este un puternic oxidant cu miros caracteristic, de culoare albăstruie şi foarte 
toxic. În atmosferă, se poate forma pe cale naturală în urma descărcărilor electrice şi 
sub acţiunea razelor solare, iar artificial ca urmare a reacţiilor unor substanţe nocive, 
provenite din sursele de poluare terestră. Ozonul format în partea inferioară a 
troposferei este principalul poluant în oraşele industrializate. Ozonul troposferic se 
formează din oxizii de azot (în special dioxidul de azot), compuşii organici volatili – 
COV, monoxidul de carbon în prezenţa razelor solare, ca sursă de energie a reacţiilor 
chimice. 

Smogul fotochimic este o ceaţă toxică produsă prin interacţia chimică între 
emisiile poluante şi radiaţiile solare. Cel mai întâlnit produs al acestei reacţii este 
ozonul. În timpul orelor de vârf, în zonele urbane, concentraţia atmosferică a oxizilor de 
azot şi de hidrocarburi creşte rapid, datorită traficului intens. În acelaşi timp, cantitatea 
de dioxid de azot din atmosferă scade datorită faptului că lumina solară duce la 
descompunerea acestuia în oxid de azot şi atomi de oxigen. Atomii de oxigen combinaţi 
cu oxigenul molecular formează ozonul. Hidrocarburile se oxidează şi reacţionează cu 
oxidul de azot pentru a produce dioxidul de azot. Pe măsură ce se apropie mijlocul zilei, 
concentraţia de ozon devine maximă, cuplat cu un minimum de oxid de azot. Această 
combinaţie produce un nor toxic de culoare gălbuie cunoscut drept smog fotochimic. 
 Acest indicator a fost monitorizat la următoarele staţii automate de monitorizare a 
calităţii aerului: HD-1 (Deva, str. Carpaţi), HD-2 (Deva, str.Calea Zarandului), HD-3 
(Hunedoara, str. Parcul Industrial, DJ 687, nr. 2) şi HD-4 (Călan, str. Furnalistului).  În 
anul 2020, la indicatorul ozon, nu au fost înregistrate la stațiile automate de 
monitorizare din județul Hunedoara depășiri ale pragului de informare (180 microg/m3, 
medie orară) conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, dar s-au 
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înregistrat 7 depășiri ale valorii țintă pentru sănătatea umană (120 microg/m3, maxima 
zilnică a mediilor pe 8 ore) la stația HD-3 (Hunedoara, str. Parcul Industrial, DJ 687, nr. 
2) (a se vedea tabelul nr. I.1.1.3.3 Ozon: Depășirile valorii țintă pentru sănătatea umană 
(120 μg/mc, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore). 
 

 
Figura nr. I.1.1.1.6.1.  Evoluţia valorilor orare la ozon (μg/mc)  în anul 2020 la staţiile 

automate de monitorizare din județul Hunedoara 
 
 

 
 

Figura nr. I.1.1.1.6.2. Evoluţia valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 h la ozon (μg/mc)  
în anul 2020 la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
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I.1.1.1.7.  Monoxidul de carbon 
 
 

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, care se formează în 
principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. 

Surse naturale: incendierea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările electrice. 
Surse antropice: se formează în principal prin arderea incompletă a 

combustibililor fosili. 
Alte surse antropice: producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, traficul 

rutier, aerian şi feroviar. 
Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în 

perioada de calm atmosferic din timpul iernii şi primăverii (acesta fiind mult mai stabil 
din punct devedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili 
atinge un maxim. 

În judeţul Hunedoara monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători 
continue la staţiile de monitorizare a calităţii aerului. 
 La staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Hunedoara nu 
au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită 10 mg/mc (calculată ca valoare maximă 
zilnică a mediilor pe opt ore) conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. 

 

 
 

Figura nr. I.1.1.1.7.1.  Evoluţia valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 h de CO (mg/mc) 
în anul 2020 la staţiile automate de monitorizare din județul Hunedoara 
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I.1.1.2. Tendinţe privind concentraţiile medii anuale ale anumitor poluanţi 
atmosferici 
 
 Evoluţia calităţii aerului, în perioada 2010 – 2020, în judeţul Hunedoara este 
prezentată grafic pe indicatorii de calitate monitorizaţi, după cum urmează: 
 

 
Figura nr. I.1.1.2.1. Evoluţia valorilor medii anuale de dioxid de azot obţinute prin 

reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul Hunedoara, 
 în perioda 2010 – 2020 

 
La indicatorul dioxid de azot se observă creşteri, faţă de anii precedenţi, ale 

valorilor medii anuale la stațiile automate de monitorizare: HD-3 Hunedoara, HD-4 
Călan și HD-5 Vulcan din județul Hunedoara. La stația HD-1 din Deva, str. Carpați, f.n. 
a fost depășită în anul 2019 valoarea limită anuală de 40 μg/mc/an prevăzută în Legea 
nr. 104/20112011 privind calitatea aerului înconjurător.  
  

 
 Figura nr. I.1.1.2.2. Evoluţia valorilor medii anuale de dioxid de sulf obţinute prin 

reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul Hunedoara,  
în perioda 2010 – 2020 
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La indicatorul dioxid de sulf se observă o tendință de creștere a valorilor medii 

anuale, faţă de anii precedenţi, la stațiile automate de monitorizare: HD-1 Deva, HD-3 
Hunedoara și HD-4 Călan.  

 

Figura nr. I.1.1.2.3. Evoluţia valorilor medii anuale ale PM10 determinate gravimetric, 
obţinute prin reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul 

Hunedoara,în perioada 2010 – 2020 
 

La indicatorul  pulberi în suspensie (PM10) se observă ușoare creşteri faţă de anii 
precedenţi ale valorilor medii anuale la stațiile automate de monitorizare HD-3 din 
Hunedoara și HD-5 din Vulcan.  
 

 
Figura nr. I.1.1.2.4. Evoluţia valorilor medii anuale de monoxid de carbon 

 obţinute prin reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul Hunedoara, 
în perioada 2010– 2020 
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În cazul indicatorului monoxid de carbon, tendința valorilor medii anuale, la  
majoritatea stațiilor automate de monitorizare din județul Hunedoara, este de scădere în 
ultimii ani, la stația HD-5 Vulcan prezentând în anul 2020 o creștere, față de anul 
precedent. 

 

 
 

Figura nr. I.1.1.2.5. Evoluţia concentraţiilor medii anuale a benzenului, 
obţinută prin reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul Hunedoara, 

în perioada 2010 – 2020 
 

La indicatorul  benzen se observă o scădere, faţă de anul precedent, a valorii 
medii anuale la stația automată de monitorizare HD-1 din Deva.  

  

 
 

Figura nr. I.1.1.2.6. Evoluţia valorilor medii anuale ale ozonului, 
obţinute prin reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul Hunedoara 

în perioada 2010 – 2020 
 

La indicatorul  ozon se observă scăderi, faţă de anii precedenţi, a valorii medii 
anuale la stațiile automate de monitorizare 
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Evoluţia concentraţiilor medii anuale de metale grele (Pb, Cd, Ni) este prezentată 
în figurile de mai jos, pentru perioada 2011 – 2020, deoarece anterior acestei perioade  
datele colectate sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate, conform Legii 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

 
 

Figura nr. . I.1.1.2.7. Evoluţia concentraţiilor medii anuale de Pb înregistrate la staţiile 
automate de monitorizare a calităţii aerului, în perioada 2011 – 202, în raport cu 

valoarea ţintă 
 

 

 
 

Figura nr. I.1.1.2.8. Evoluţia concentraţiilor medii anuale de Cd înregistrate la staţiile 
automate de monitorizare a calităţii aerului, în perioada 2011 – 2020, în raport cu 

valoarea ţintă 
 
 

0,021 0,017 0,014 0,015 0,014 0,014 0,021 0,02 0,017
0,024

0,002 0,017 0,014 0,01 0,017 0,016
0,031 0,03 0,0210,02 0,023 0,021

0,021
0,016 0,008 0,017 0,019 0,014 0,0130,011 0,011 0,014 0,021 0,019 0,02 0,019

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

μg/mc
Pb - Evoluţia concentraţiilor medii anuale , in perioada 2011 - 2020, în raport cu 

valoarea ţintă  
Valoare ţintă 0,5 μg/mc 

medii anuale HD-1, Deva, str. Carpati medii anuale HD-2 Deva, Calea Zarandului
medii anuale HD-3, Hunedoara, Parcul Industrial medii anuale HD-4 Calan, str. Furnalistului
medii anuale HD-5 Vulcan, str. Mihai Viteazu

0,5
0,5

0,7
0,4 0,4 0,33 0,34 0,36 0,28

0,6
0,5 0,4 0,4

0,2
0,4 0,30 0,40 0,43 0,360,34 0,40 0,35

0,5
0,4

0,2
0,33 0,32 0,27 0,230,3 0,3 0,3 0,39 0,32 0,33

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ng/mc 
Cd - Evoluţia concentraţiilor medii anuale, in perioada 2011 - 2020, în raport cu 

valoarea ţintă 
Valoare ţintă 5 ng/mc

medii anuale HD-1, Deva, str. Carpati medii anuale -2 Deva, Calea Zarandului
medii anuale HD-3, Hunedoara, Parcul Industrial medii anuale HD-4 Calan, str. Furnalistului
medii anuale HD-5 Vulcan, str. Mihai Viteazu



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

 19  

 
Figura nr.  I I.1.1.2.9. Evoluţia concentraţiilor medii anuale de Ni înregistrate la staţiile 

automate de monitorizare a calităţii aerului, în perioada 2011 – 2020, în raport cu 
valoarea ţintă 

 
Notă: VL = valoare limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător 
 
 
I.1.1.3. Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului 
înconjurător în zonele urbane 
 

Conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se 
consideră că sunt înregistrate depăşiri ale valorilor limită/ţintă a concentraţiilor de 
poluanţi în aerul înconjurător dacă:  

 se depăşeşte valorea limită zilnică/anuală a concentraţiilor de PM10 înregistrate 
la staţiile de fond urbane - a 36 depăşire înregistrată ca medie zilnică la 24 de 
ore – 50 μg/m3)/ca valoare limită anuală – 40 μg/m3;  

 se depăşeşte valorea limită orară/anuală a concentraţiilor de NO2 înregistrate la 
staţiile de fond urbane - a 19-a depăşire înregistrată ca valoare limită orară pe an 
(200 μg/m3)/ca valoare limită anuală – 40 μg/m3; 
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  se depăşeşte valoarea ţintă a concentraţiilor de O3 pentru protecţia sănătăţii 
umane înregistrată la staţiile urbane – 120 μg/m3, maxima zilnică, medie orară la 
8 ore, de mai mult de 25 de ori pe an calendaristic, mediat pe 3 ani.  

 În anul 2020 la indicatorii: dioxid de sulf, benzen, monoxid de carbon, plumb, 
cadmiu, nichel nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/ţintă prevăzute în Legea 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
 În anul 2020 valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni 
(PM10) în aerul înconjurător, obţinute, în județul Hunedoara, la staţiile automate 
(determinate prin metoda gravimetrică, metoda de referință) nu au depăşit mai mult de 
35 ori valoarea limită zilnică (50 μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător. Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM10  (determinat 
gravimetric) următoarele depășiri: 

-  8 depăşiri  la staţia HD-1 din Deva, str. Carpați, f.n. 
- 9 depăşiri  la staţia  HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n. 
-    13 depăşiri la staţia HD-3 din Hunedoara, str. Parcul Industrial,  DJ 687, nr. 2 
- 2 depăşiri la staţia HD-4 din Călan, str. Furnalistului, f.n. 
-   19 depăşiri la staţia HD-5 din Vulcan, str. Mihai Viteazu, f.n., după cum 
urmeazăîn tabelul nr. I.1.1.3.1.: 

nume statie an luna zi din 
luna 

valoare 
concentratie 

contor (nr 
total de 

depasiri pe 
fiecare statie 

de la 
inceputul 
anului)* 

justificare depasire  

HD1-FU 2020 ianuarie 8 58,13 1  
Cauzele posibile ale 
depășirilor: industria 

locală, inclusiv 
producerea de energie 
termoelectrică, precum 

și utilizarea la 
încălzirea locuințelor 

individuale a 
combustibililor solizi, la 

care se adaugă și 
traficul rutier. 

Depășirile s-au 
înregistrat pe fondul 
unor condiții meteo 

nefavorabile unei bune 
dispersii a poluanților 

(ceață, calm 
atmosferic). 

HD1-FU 2020 ianuarie 9 54,41 2 
HD1-FU 2020 ianuarie 10 69,04 3 
HD1-FU 2020 ianuarie 12 72,67 4 
HD1-FU 2020 ianuarie 25 67,22 5 
HD1-FU 2020 ianuarie 27 74,49 6 
HD1-FU 2020 februarie 10 63,59 7 
HD1-FU 2020 februarie 18 83,5 8 

HD2-FI 2020 ianuarie 7 56,33 1 
HD2-FI 2020 ianuarie 10 72,67 2 
HD2-FI 2020 ianuarie 11 76,30 3 
HD2-FI 2020 ianuarie 12 79,93 4 
HD2-FI 2020 ianuarie 25 72,67 5 
HD2-FI 2020 ianuarie 27 87,20 6 
HD2-FI 2020 februarie 18 70,85 7 
HD2-FI 2020 aprilie 6 54,5 8 
HD2-FI 2020 octombrie 24 54,5 9 
HD3-FI 2020 ianuarie 8 54,49 1 
HD3-FI 2020 ianuarie 9 54,50 2 
HD3-FI 2020 ianuarie 10 67,22 3 
HD3-FI 2020 ianuarie 11 70,85 4 
HD3-FI 2020 ianuarie 12 70,85 5 
HD3-FI 2020 ianuarie 25 65,40 6 
HD3-FI 2020 ianuarie 26 65,40 7 
HD3-FI 2020 februarie 17 69,03 8 
HD3-FI 2020 februarie 18 116,26 9 
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Notă: FU – fond urban; FI – fond industrial 
 

Tabelul nr. I.1.1.3.1. PM10 gravimetric la staţiile automate de monitorizare a calităţii 
aerului - depăşirile valorii limită zilnice (50 μg/mc, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori 

într-un an calendaristic) 
 
 

 
Figura nr. I.1.1.3.1. Nr. depăşiri PM10 ale valorii limită zilnice 

la staţiile de monitorizare din judeţul Hunedoara, în anul 2020 
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HD3-FI 2020 februarie 25 70,85 10 
HD3-FI 2020 aprilie 10 52,68 11 
HD3-FI 2020 noiembrie 17 52,68 12 
HD3-FI 2020 decembrie 3 69,03 13 
HD4-FI 2020 februarie 26 85,35 1 
HD4-FI 2020 februarie 27 51,8 2 
HD5-FI 2020 ianuarie 9 70,86 1 
HD5-FI 2020 ianuarie 10 69,04 2 
HD5-FI 2020 ianuarie 12 69,04 3 
HD5-FI 2020 ianuarie 13 67,22 4 
HD5-FI 2020 ianuarie 14 72,68 5 
HD5-FI 2020 ianuarie 17 65,4 6 
HD5-FI 2020 ianuarie 26 61,77 7 
HD5-FI 2020 ianuarie 27 78,13 8 
HD5-FI 2020 februarie 10 61,77 9 
HD5-FI 2020 februarie 17 70,86 10 
HD5-FI 2020 aprilie 10 52,68 11 
HD5-FI 2020 octombrie 23 83,57 12 
HD5-FI 2020 octombrie 24 125,36 13 
HD5-FI 2020 octombrie 30 59,96 14 
HD5-FI 2020 noiembrie 10 112,65 15 
HD5-FI 2020 noiembrie 26 59,96 16 
HD5-FI 2020 noiembrie 27 59,96 17 
HD5-FI 2020 decembrie 17 52,69 18 
HD5-FI 2020 decembrie 23 54,5 19 
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Menţionăm că, în ultimii 5 ani, nu a fost depăşită valoarea limită zilnică pentru 
PM10 mai mult de 35 de ori/an la niciuna dintre staţiile automate de monitorizare, prin 
urmare în judeţul Hunedoara nu există o expunere a populaţiei în acest sens. 

Valoarea limită anuală (40 μg/mc) la indicatorul PM10, prevăzută în Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu a fost depăşită la nici una dintre 
staţiile de monitorizare. 

 
Valorile medii orare obţinute la indicatorul dioxid de azot (NO2), în anul 2020, 

arată două depăşiri ale valorii limită orare prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, respectiv de 200 μg/mc (a nu se depăşi mai mult de 18 ori 
într-un an calendaristic), la staţia automată de monitorizare a calității aerului HD-4 din 
Călan, după cum urmează: 

 
nume 
statie 

an luna zi 
din 
luna 

ora valoare 
concentratie 

contor (nr 
total de 

depasiri pe 
fiecare 

statie de la 
inceputul 

anului) 

justificare depasire 

HD4-FI 2020 
ianuarie 9 10 246,08 1 Staționarea autovehiculelor 

cu motoarele pornite în 
imediata vecinătate a stației 

de măsurare HD-4. HD4-FI 2020 februarie 
14 9 223,04 2 

 
Tabel nr. I.1.1.3.2.  NO2: Depășiri ale valorii limită orare (200 microg/mc, medie orară) 

înregistrate în anul 2020  
 

La indicatorul dioxid de azot, în anul 2020, nu s-a înregistrat depășirea valorii 
limită anuale de 40 μg/mc/an, prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. 

 
În anul 2020, la indicatorul ozon s-au înregistrat 7 depășiri ale valorii țintă pentru 

sănătatea umană (120 microg/m3, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore), conform Legii nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la stația HD-3 (Hunedoara, str. Parcul 
Industrial, DJ 687, nr. 2), după cum urmează: 
 

Tabelul nr. I.1.1.3.3. Ozon: Depășirile valorii țintă pentru sănătatea umană 
 (120 μg/mc, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore) 

nume 
stație 

an luna zi 
din 
lună 

valoare 
concentrație 

contor (nr total 
de depășiri pe 
fiecare stație 

de la începutul 
anului) 

justificare depășire 

HD3-FI 2020 aprilie 6 121,69 1     Depășirile la ozon au 
fost cauzate de creșterea 
temperaturilor și a duratei 

de iluminare diurna, 
factori care favorizează 
reacțiile fotochimice de 

formare a ozonului, 
precum și de radiația 
ultravioletă intensă, 

aceasta având un rol 
determinant în formarea 
acestui compus chimic. 

HD3-FI aprilie 8 135,79 2 
HD3-FI aprilie 9 137,88 3 
HD3-FI aprilie 10 133,04 4 
HD3-FI aprilie 12 124,2 5 
HD3-FI aprilie 13 127,52 6 
HD3-FI septembrie 14 122,59 7 
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I.1.2. Efectele poluării aerului înconjurător 
 
I.1.2.1. Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătăţii 

Din datele publicate pe site-ul Agenției Europene de Mediu, pulberile în suspensie, 
dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt recunoscuți în prezent drept cei trei 
poluanți care afectează cel mai grav sănătatea umană. Expunerile pe termen lung și 
cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la efectele minore 
asupra sistemului respirator până la decesul prematur. Aproximativ 90% din locuitorii 
orașelor din  Europa sunt expuși la poluanți în concentrații peste nivelurile de calitate a 
aerului considerate dăunătoare pentru sănătate.  De exemplu, pulberile fine în 
suspensie (PM2,5) din aer reduc speranța de viață în UE cu peste opt luni. 
Benzopirenul este un poluant cancerigen din ce în ce mai îngrijorător care, în mai multe 
zone urbane, în special din Europa centrală și de est, este prezent  în concentrații care 
depășesc pragul stabilit pentru protecția sănătății umane. 

Dioxidul de azot este un gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator 
şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai 
mare decât cel al NO). NO poate duce la paralizia sistemului nervos central al cobailor 
timp de aproximativ 12 minute la aproape 2500 ppm. NO2 poate produce la aproape 13 
ppm, iritarea ochilor și nasului. 

Prezenţa dioxidului de sulf în atmosferă peste anumite limite are efecte negative 
asupra omului. În concentraţii reduse produce iritarea aparatului respirator, iar în 
concentraţii mai mari provoacă spasm bronşic. De asemenea, dioxidul de sulf produce 
tulburari ale metabolismului glucidelor şi a proceselor enzimatice. Efectul toxic al 
dioxidului de sulf este accentuat de prezenta pulberilor. 
 

Particulele în suspensie au o acţiune iritantă asupra ochilor, sistemului respirator 
şi de scădere a organismului la infecţii. Toxicitatea particulelor se datorează nu numai 
caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametrul <10 
microni (PM10) şi cele cu diamentrul <2,5 microni (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a 
pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări. Mai mult decât atât, 
ele poartă gaze iritante (SO2, Nox, etc.), elemente toxice (cum ar fi plumbul, cadmiul, 
arsenicul,etc.) și substanțe cancerigene (hirocarburi policiclice aromatice, nitrocompuși, 
aldehide, etc.). 

 
Metalele grele pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive, stări 

generale de apatie; pot afecta procesul de dezvoltare a plantelor, împiedicând 
desfăşurarea normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei. 

  
Ozonul este un gaz iritant și poate produce distrugerea ochilor și a aparatului 

respirator. Ca rezultat al expunerii pe o perioadă mai mare de 200 µg/mc, poate 
produce o oboseală accentuată și lipsă de coordonare, în special asupra subiecților 
slabi. 

Benzenul și compușii săi sunt puternic cancerigeni. Centrele de cercetare includ 
benzende clasa A1, care este puternic cangerigen pentru om. 

 
Monoxidul de carbon este un gaz puternic toxic și la concentrații ridicate (mai 

mult de 100 mg/mc) este letal. De fapt, la om hemoglobina leagă preferențial molecula 

http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=particulate%20matter
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=particulate%20matter
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=ground-level%20ozone
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de CO  (dând naștere la carbonoxi – hemoglobină) mai curând decât molecula de 
oxigen (oxi-hemoglobina), deci reduce capacitatea de transport a oxigenului. 

  
 

I.1.2.2. Efectele poluării aerului înconjurător asupra ecosistemelor 
 
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului aferentă judeţului Hunedoara nu 

cuprinde staţii de monitorizare destinate protecţiei vegetaţiei şi ecosistemelor. 
 Acest subcapitol va fi tratat la nivel naţional în Raportul naţional privind starea 
mediului. 
 
I.1.2.3. Efectele poluării aerului înconjurător asupra solului şi vegetaţiei  

 
La nivelul judeţului Hunedoara nu deţinem date referitoare la ponderea 

suprafeţelor de teren supuse riscului eutrofizării şi acidifierii. 
Acest subcapitol va fi tratat la nivel naţional în Raportul naţional privind starea 

mediului. 
   
I.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului 
înconjurător  
 

Activităţile industriale cu impact semnificativ asupra stării de calitate a aerului 
sunt specifice unor ramuri economice cu tradiţie în judeţul Hunedoara: minerit, 
siderurgie şi producere de energie. 
 

Industria minieră a fost reprezentată în anul 2020 în judeţul Hunedoara de:  
 ● activităţile din cadrul unităţilor miniere din bazinul carbonifer Valea Jiului. 
Capacităţile de producţie din exploatările miniere s-au redus treptat în ultimii 10 ani. În 
baza unor hotărâri de guvern şi, ulterior, în baza unor proiecte tehnice s-a procedat la 
încetarea activităţilor în diferite unităţi şi sectoare miniere, precum şi la închiderea 
acestora prin lucrări specifice în subteran şi la suprafaţă.  
 ●  exploatările de piatră pentru construcţii şi roci ornamentale din cariere; 
 ●  exploatările de agregate minerale din albiile râurilor. 

O bună parte dintre perimetrele de exploatare minieră din Valea Jiului şi-au 
încetat activitatea. În anul 2020 au mai funcționat 6 unități miniere, respectiv:  

 Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Sucursalele: Exploatarea 
Minieră Livezeni, Exploatarea Minieră Vulcan, Exploatarea Minieră Lonea și 
Exploatarea Minieră Lupeni; 

Perimetrele Minei Uricani,  Minei Paroşeni  și P.L. Sector Preparare au fost 
ecologizate în anul 2019, ca urmare a încetării activității. 
   
 Activităţile de exploatare a resurselor minerale pentru construcţii si industria 
cimentului (calcar, andezit, travertin, argilă, gips, bentonită) s-au desfăşurat în cariere 
amplasate în perimetre miniere, în baza licenţelor si permiselor de exploatare. Impactul 
activităţilor de extragere a masei miniere se manifestă prin lucrările de puşcare în 
fronturile de lucru, prin activităţile de sortare în instalaţii de sortare, prin haldarea 
sterilului pe halde amplasate în afara perimetrului cu rezerve. Acest sector este 
reprezentat în județul Hunedoara de: Heidelbergcement SA-Fabrica de ciment 
Chișcădaga, Carmeuse Holding SRL - Punct de lucru Chișcădaga și SC Talc Dolomita 
SA. 

Industria siderurgică a fost reprezentată în anul 2020 de activităţile desfăşurate 
în cadrul S.C. ARCELORMITTAL Hunedoara S.A.  
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 Industria energetică a fost reprezentată de S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC 
HUNEDOARA S.A. Sucursala Electrocentrale Deva şi Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni. În figurile nr. I.2.1. și 1.2.2. sunt prezentate evoluţiile producţiei de energie la 
S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC HUNEDOARA S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva  
și Sucursala Electrocentrale  Paroşeni în perioada 2010-2020. 
 

 
 

Figura nr. I.2.1. Evoluţia producţiei de energie la S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC 
HUNEDOARA S.A., Sucursala Electrocentrale Deva în perioada 2010-2020 

 

 
 

Figura nr. I.2.2. Evoluţia producţiei de energie la S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC 
HUNEDOARA S.A., Sucursala Electrocentrale  Paroşeni în perioada 2010 -2020 

 
Transporturile  constituie o importantă sursă de poluare a mediului urban, atât 

prin numărul mare al autovehiculelor, cât şi prin cantitatea de substanţe poluante 
evacuată. Traficul urban se face răspunzător de eliminarea în atmosferă a dioxidului de 
sulf, oxizilor de azot, monoxidului de carbon, dioxidului de carbon, compuşilor organici 
volatili şi compuşi ai plumbului care constituie un factor de poluare notabil. Odată ajunşi 
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în atmosferă, în funcţie de condiţiile meteorologice, aceşti poluanţi participă la o serie 
de reacţii fotochimice care contribuie la producerea ozonului de atmosferă joasă. 

 
Agricultura reprezintă o sursă importantă de emisii de amoniac, gaz rezultat din 

procesele de fermentaţie enterică şi din dejecţiile animalelor. La nivelul județului 
Hunedoara există 5 ferme care intră sub incidența Directivei IPPC care au ca obiect de 
activitate creșterea păsărilor ( S.C. Alis Prod Impex SA, S.C. Avis Collection SA, SC 
Chick SRL Ferma 1, Chick SRL Ferma 7 și Chick SRL Ferma 9) și 2 ferme care intră 
sub incidența Directivei IPPC care au ca obiect de activitate creșterea porcilor (SC 
Cirrus Comexim SRL Orăștie și SC Landbruk SRL – Ferma de porci Turdaș). 

 
I.2.1. Emisiile de poluanţi atmosferici şi principalele surse de emisie 
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara a întocmit în anul 2020 Inventar 
local de emisii de poluanţi atmosferici pentru anul 2019, emisii provenite din 
următoarele activităţi/surse: arderi în energie şi industrii de transformare, instalaţii de 
ardere neindustriale, arderi în industria de prelucrare, procese de producţie, extracţia şi 
distribuirea combustibililor fosili şi a altor produse, tratarea şi depozitarea deşeurilor, 
agricultură, transporturi. Poluanţii de referinţă rezultaţi din aceste activităţi sunt: dioxid 
de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, metan, monoxid de carbon, 
dioxidul de carbon, amoniac, pulberi, metale grele şi poluanţi organici persistenţi. 
       Inventarul de emisii de poluanţi atmosferici aferent anului 2019 a fost  întocmit în 
coformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi 
raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă în cadrul aplicaţiei 
online „SIM/PA F2 inventare locale de emisii”, utilizând metodologia CORINAIR, 
conform ghidului pentru elaborarea inventarului de emisii (EMEP/EEA Air Pollutant 
Emission Inventory Guidebook – 2016) şi metologia US EPA/AP-42. 
  În acest capitol au fost prelucrate ultimile date disponibile din baza de date 
inventare locale, respectiv datele aferente anului 2019, cu următoarea mențiune: 
graficele care prezintă evoluția emisiilor la nivel județean au caracter temporar, cu 
excepția datelor privind emisiile din traficul rutier şi feroviar, acestea fiind puse la 
dispoziție de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pe baza datelor furnizate 
de R.A.R. privind parcul auto judeţean, respectiv a datelor furnizate de către C.F.R. 
pentru transportul feroviar. 
 
I.2.1.1. Energia 
 

Indicatorii specifici: ,,Consumul final de energie pe tip de sector”  şi ,,Consumul 
de energie primară pe tip de combustibil” se vor trata doar la nivel naţional, deoarece la 
nivelul judeţului nu deţinem date. 
 
I.2.1.1.1. Emisii de substanţe acidifiante 

 
Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui 

component al mediului şi se datorează prezenţei în atmosferă a unor compuşi chimici 
alogeni care determină o serie de reacţii chimice în atmosferă, conducând la 
modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar a solului, cu formarea acizilor 
corespunzători. Gazele cu efect acidifiant asupra atmosferei sunt: dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot şi amoniacul.  Aceşti poluanţi provin din următoarele sectoare sursă: 
producerea şi distribuţia energiei; utilizarea energiei în industrie; procesele industriale; 
transport rutier; transport nerutier ,încălzire rezidenţială, încălzire instituţională, altele. 
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Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile poluante cu efect de 
acidifiere (NOx, SO2 şi NH3), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în 
figura următoare: 

 

 
 

Figura nr. I.2.1.1.1.1. Contribuţii ale sectoarelor de activitate din energie la emisiile de 
poluanţi cu efect de acidifiere la nivelul judeţului Hunedoara 

 
Producţia de energie electrică şi termică reprezintă principala sursă de emisii de 

dioxid de sulf reprezentând 99,53% din totalul emisiilor de SO2 aferente sectorului de 
activitate energie. 

Ca şi în cazul emisiilor de SO2, arderile din industria energetică reprezintă 
principala sursă de emisii de NOx, respectiv 48,68% din totalul emisiilor de oxizi de azot 
aferente sectorului de activitate energie. Alte sectoare importante generatoare de emisii 
de NOx sunt: transportul rutier, încălzire rezidenţială, arderi în industria de fabricare şi 
construcţii, arderile în surse mobile nerutiere şi încălzirea instituțională. 

În sectorul de activitate energie, cea mai mare cantitate de amoniac provine din 
încălzirea rezidenţială (88,60%), restul fiind reprezentat de: transporturi, încălzirea 
instituţională, surse mobile nerutiere şi alte motoare staţionare. 
 
„ 
I.2.1.1.2. Emisiile de precursori ai ozonului  
 
 

Poluanţii precursori ai ozonului sunt: oxizii de azot (NOx), monoxidul de carbon 
(CO), metan (CH4) şi compuşii organici volatili nemetanici (NMVOC) proveniţi din 
sectoarele: producerea şi distribuţia energiei, încălzire rezidenţială, utilizarea energie în 
industrie, procesele industriale, transportul rutier, folosirea solvenţilor, agricultură, 
deşeuri, altele. 

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de precursori ai 
ozonului, la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 
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Figura nr. I.2.1.1.2.1. Contribuţii ale sectoarelor de activitate din energie la emisiile de 

poluanţi precursori ai ozonului, la nivelul judeţului Hunedoara 
 
  În timp ce arderile din industria energetică reprezintă principala sursă de emisii 
de NOx, respectiv: 48,68%, cea mai mare cantitate de emisii de compuşi organici volatili 
nemetanici (79,74%) și de monoxid de carbon (76,88%) provin din instalaţiile de 
încălzire rezidenţială şi prepararea hranei prin arderea combustibililor solizi (lemn), iar 
99,71% din emisiile de CH4 provin din sectorul transportur rutier.  
 
 
I.2.1.1.3. Emisii de particule primare şi precursori secundari de particule 
 
          Pulberile primare PM2,5 şi PM10 se referă la particule fine (definite ca având 
diametrul de 2,5 microni, respectiv 10 microni sau mai mic) emise direct în atmosferă. 
Precursorii secundari de particule sunt poluanţi care sunt transformaţi parţial în particule 
prin reacţii fotochimice care se produc în atmosferă. Precursorii secundari de particule 
sunt: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi dioxid de sulf (SO2). 
 Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de particule primare, 
la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 
 

 
Figura nr. I.2.1.1.3.1. Contribuţii ale sectoarelor de activitate din energie la emisiile de 

particule primare, la nivelul judeţului Hunedoara 
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Cea mai mare cantitate de emisii de particule primare (82,45% PM2,5 şi 68,77%  
PM10) provine din instalaţiile de încălzirea rezidenţială şi prepararea hranei, prin 
arderea combustibililor solizi (lemn), urmată de arderile din industria energetică (13,80% 
PM2,5 şi 27,68% PM10). 

 
I.2.1.1.4. Emisii de metale grele  

 
Metalele grele pot proveni de la surse staţionare şi mobile: producerea şi 

distribuţia energiei, încălzire rezidenţială, utilizarea energiei în industrie, procese 
industriale, transport rutier, transport nerutier şi alte motoare staţionare, altele. 

Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de metale grele, la 
nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 
 

 
Figura nr. I.2.1.1.4.1. Contribuţii ale sectoarelor de activitate din energie la emisiile de 

metale grele, la nivelul judeţului Hunedoara 
 
Din repartiţia emisiilor de metale grele pe sectoare de activitate se observă că:  
- ponderea cea mai mare a emisiilor de plumb provine din din încălzirea rezidenţială 
(58,95%) și din producerea de energie electrică şi termică (25,99%);  
- ponderea cea mai mare a emisiilor de cadmiu provine din încălzirea rezidenţială 
(58,95%), urmată de producerea de energie electrică şi termică (25,99%) ; 
- ponderea cea mai mare a emisiilor de mercur provine din din arderile în industrii 
(57,81%), urmată de producerea de energie electrică şi termică (38,14%). 
 

 
I.2.1.1.5. Emisii de poluanţi organici persistenţi 
 

Poluanţii Organici Persistenţi (POPs) sunt substanţe chimice (pesticide: aldrin, 
clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex şi toxafen; substanţe chimice industriale: 
hexaclorbenzen-HCB, bifenili policloruraţi-PCB) şi produse secundare: dioxine şi furani 
(PCDD/PCDF) şi hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), care intră în mediul 
înconjurător ca rezultat al unei activităţi antropice. Aceştia au proprietăţi toxice, sunt 
rezistenţi la degradare, se bioacumulează în organismele vii şi se transportă pe calea 
aerului, apei şi prin specii migratoare la distanţe foarte mari, sunt depozitate departe de 
locul de origine şi se acumulează în ecosistemele terestre şi acvatice. POPs-urile au 
impact nociv asupra mediului şi efecte genotoxice, cancerigene şi produc disfuncţii 
endocrine la om.  
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Contribuţia sectoarelor de activitate din energie la emisiile de poluanţi organici 
persistenţi, la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.2.1.1.5.1. Contribuţii ale sectoarelor de activitate din energie la emisiile de 

poluanţi organici persistenţi, la nivelul judeţului Hunedoara 
 

Din repartiţia emisiilor de poluanţi organici persistenţi, proveniți din energie, pe 
sectoare de activitate se observă că ponderea cea mai mare a emisiilor de 
PCDD/PCDF (95,61%) provine din încălzirea rezidenţială, în timp ce 76,36% din 
emisiile de HCB provin din producerea de energie electrică şi termică. În cazul emisiilor 
de PCBs, 76,80% rezultă din arderile în industrie. 
 
I.2.1.2. Industria 
 
I..2.1.2.1. Emisii de substanţe acidifiante 

 
Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile poluante cu efect de acidifiere 

(NOx, SO2 şi NH3), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura 
următoare: 
 

 
Figura nr. I.2.1.2.1.1. Contribuţia  sectoarelor de activitate la  emisiile de  poluanţi cu 

efect de acidifiant, la nivelul judeţului Hunedoara 
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La nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, emisiile de SO2 din industrie provin, 
în principal, din sectorul energetic (99,86%), în timp ce emisiile de NOx provin din 
sectorul energie într-un procent de 63,84% şi din sectorul transporturi în procent de 
35,64%. Emisiile de NH3 provin, în principal, din activităţile specifice agriculturii și 
reprezintă un procent de de 96,77% din totalul emisiilor provenite din industrie. 
 

Contribuţia subsectoarelor din industrie la emisiile poluante cu efect de acidifiere, 
la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
 

Figura nr. I.2.1.2.1.2. Contribuţia  sectoarelor de activitate  din industrie la  emisiile 
poluante cu efect de acidifiere, la nivelul judeţului Hunedoara 
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I.2.1.2.2. Emisiile de precursori ai ozonului  
 

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de precursori ai ozonului (NOx, 
CO şi NMVOC), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura 
următoare: 

 
 

Figura nr. I.2.1.2.2.1. Contribuţia  sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi 
precursori ai ozonului, la nivelul judeţului Hunedoara 
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Figura nr. I.2.1.2.2.2. Contribuţia  sectoarelor de activitate  din industrie la  emisiile de 

precursori ai ozonului, la nivelul judeţului Hunedoara 
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oţel. Emisiile de NMVOC rezultă şi din industria alimentară şi, într-o pondere redusă, din 
asfaltarea drumurilor. 
 
I.2.1.2.3. Emisiile de particule primare şi precursori secundari de particule 
 

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de particule în suspensie (PM10 şi 
PM2,5), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.2.1.2.3.1. Contribuţia  sectoarelor de activitate la emisiile de particule în 

suspensie, la nivelul judeţului Hunedoara 
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Emisiile de particule în suspensie rezultate din procesele industriale, aferente 
judeţului Hunedoara, provin din: producţia de ciment, extractia la suprafata și din 
subteran (cariera) si din subteran, producţia de asfalt, producția de var și producţia de 
fontă şi oţel. 

 
I.2.1.2.4. Emisiile de metale grele 
 

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele (Pb, Cd şi Hg), la 
nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.2.1.2.4.1. Contribuţia  sectoarelor de activitate la emisiile de metale grele, la 

nivelul judeţului Hunedoara 
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Ponderea emisiilor de metale grele din subsectoarele de activitate din industrie, 
aferente judeţului Hunedoara, provine din producţia de fontă şi oţel. 
 
I..2.1.2.5. Emisiile de poluanţi organici persistenţi  
 

Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi organici persistenţi, la 
nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.2.1.2.5.1. Contribuţia  sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi 

organici persistenţi, la nivelul judeţului Hunedoara 
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Figura nr. I.2.1.2.5.2. Contribuţia  sectoarelor de activitate  din industrie la  emisiile de 
poluanţi organci persistenţi, la nivelul judeţului Hunedoara 
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I.2.1.3. Transportul 
 
 În acest subcapitol au fost prelucrate și datele aferente anului 2020, acestea fiind 
puse la dispoziție de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pe baza datelor 
furnizate de R.A.R. privind parcul auto judeţean, respectiv a datelor furnizate de către 
C.F.R. pentru transportul feroviar. 
 
I..2.1.3.1. Emisii de substanţe acidifiante 

 
Contribuţia tipurilor de vehicule la emisiile poluanţilor cu efect de acidifiere şi 

eutrofizare (NOx, SO2 şi NH3) din totalul emisiilor din transport, la nivelul judeţului 
Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 
Figura nr. I.2.1.3.1.1. Contribuţia  diverselor tipuri de vehicule la  emisiile de  poluanţi cu 

efect de acidifiant, la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019 
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Din totalul emisiilor provenite din transport la nivelul anului 2020, ponderea cea 
mai mare a emisiilor de NOx este dată de vehicule grele (45,17%), iar, în cazul emisiilor 
de amoniac, acestea provin în cea mai mare parte de la autoturisme (92,06%). 
 
I.2.1.3.2. Emisiile de precursori ai ozonului  
 

Contribuţia  tipurilor de vehicule la emisiile de precursori ai ozonului (NOx, CO, 
CH4 şi NMVOC), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă astfel: 

 

 
Figura nr. I.2.1.3.2.1. Contribuţia tipurilor de vehicule la emisiile de poluanţi precursori ai 

ozonului, la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019 
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Emisiile din transport de CO, NMVOC şi CH4 provin în anul 2020 în cel mai mare 
procent de la autoturisme, respectiv: 76,21% în cazul emisiilor de CO, 73,05% în cazul 
emisiilor NMVOC și 73,13% în cazul emisiilor de 73,17CH4. Procentul cel mai mare al 
emisiilor de NOx este dat de vehiculele grele (45,17%). 
 
I.2.1.3.3. Emisiile de particule primare şi precursori secundari de particule 
 

Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule în suspensie 
(PM10 şi PM2,5), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura 
următoare: 

 
Figura nr. I.2.1.3.3.1. Contribuţia  tipurilor de vehicule la emisiile de particule în 

suspensie, la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019 
 

În anul 2019 repertiția emisiilor de PM2,5 din sectorul transport se prezintă astfel: 
autoturisme (43,20%),vehicule grele şi autobuze (33,20%), vehicule uşoare (18,80%), 
căi ferate (4,46%), motorete (0,34%), iar în cazul emisiilor de PM10 avem următoarea 
repartiție: autoturisme (44,81%), vehicule grele şi autobuze (32,84%), vehicule uşoare 
(18,15%), căi ferate (3,88%) şi motorete (0,32%). 
 

Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de particule în suspensie 
(PM10 şi PM2,5), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2020, se prezintă în figura 
următoare: 

 
Figura nr. I.2.1.3.3.1. Contribuţia  tipurilor de vehicule la emisiile de particule în 

suspensie, la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2020 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Autoturisme Vehicule usoare Vehicule grele Motorete căi ferate

%

Contribuţii ale tipurilor de vehicule la emisiile de particule primare în 
suspensie la nivelul judeţului Hunedoara

PM2,5

PM10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Autoturisme Vehicule usoare Vehicule grele Motorete căi ferate

%

Contribuţii ale tipurilor de vehicule la emisiile de particule primare în 
suspensie la nivelul judeţului Hunedoara

PM2,5

PM10



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

 39  

În anul 2020 repertiția emisiilor de PM2,5 din sectorul transport se prezintă astfel: 
autoturisme (43,70%),vehicule grele şi autobuze (35,75%), vehicule uşoare (13,45%), 
căi ferate (6,84%), motorete (0,26%), iar în cazul emisiilor de PM10 avem următoarea 
repartiție: autoturisme (45,49%), vehicule grele şi autobuze (35,33%), vehicule uşoare 
(13,14%), căi ferate (5,78%) şi motorete (0,26%). 
 
I.2.1.3.4. Emisiile de metale grele 
 

Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile de metale grele (Pb, Cd şi 
Hg), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.2.1.3.4.1. Contribuţia tipurilor de vehicule  la emisiile de metale grele, la 

nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019 
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În anul 2020 emisiile de Pb din transporturi provin în ceea mai mare parte de la 
autoturisme (52,06%) și autovehicule grele (36,16%), restul fiind reprezentat de: 
vehicule uşoare (11,64%) şi motorete (0,14%). La emisiile de Cd contribuţia cea mai 
mare este dată de autoturisme (57,22%), urmată de vehicule grele şi autobuze 
(29,91%), vehicule uşoare (10,15%), căi ferate (2,55%) și motorete (0,17%). 

 
 
I.2.1.4. Agricultura 
 
I..2.1.4.1. Emisii de substanţe acidifiante 
 

Din emisiile cu efect de acidifiere: oxizi de azot (NOx),amoniac (NH3) şi oxizi de 
sulf (SOx, SO2), din sectorul agricultură au rezultat doar emisiile de amoniac.  

Contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de NH3, în anul 
2019, se prezintă în figura următoare: 

 

 
 

Figura nr. I.2.1.4.1.1. Contribuţia  sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de  
poluanţi cu efect de acidifiant, la nivelul judeţului Hunedoara 
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Figura nr. I.2.1.4.2.1. Contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile 

de poluanţi precursori ai ozonului, la nivelul judeţului Hunedoara 
 

Emisiile de NMVOC provenite din agricultură rezultă din creşterea şi 
managementul dejecţiilor animaliere, cu următoarea repartizare: 58,09% provin de la 
fermele de găini, 36,25% de la fermele de porci, iar un procent de 5,66% din 
operațiunile agricole. 
 
 
I.2.1.4.3. Emisiile de particule primare şi precursori secundari de particule 
 

Contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de particule în 
suspensie (PM10 şi PM2,5), la nivelul judeţului Hunedoara în anul 2019, se prezintă în 
figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.2.1.4.3.1. Contribuţia subsectoarelor de activitate din agricultură la emisiile 

de particule în suspensie, la nivelul judeţului Hunedoara 
 

Cea mai mare pondere a emisiilor de PM2,5 provenite din agricultură rezultă din 
procesul de aplicare pe culturi a fertilizatorilor neorganici pe bază de azot cu o pondere 
de 56,85%. Emisiile de PM10 provenite din agricultură rezultă în cea mai mare pondere 
(39,95%) din creşterea şi managementul dejecţiilor provenite de la fermele de găini. 
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I.3. Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător 
 
I.3.1.Tendinţe privind emisiile principalilor poluanţi atmosferici 
       
         În acest capitol sunt prezentate emisiile principalilor poluanți atmosferici, la nivelul 
județului Hunedoara, pentru ultimii cinci ani, respectiv pentru perioada 2015-2019, iar în 
cazul emisiilor din sectorul de activitate transport, pentru perioada 2016-2020. 
 
I.3.1.1. Tendinţa emisiilor de substanţe cu efect de acidifiere şi eutrofizare 

 
Evoluţia emisiilor de substanţe acidifiante şi eutrofizante (oxizi de sulf, oxizi de 

azot şi amoniac), la nivelul judeţului Hunedoara în perioada 2015 - 2019, se prezintă în 
figura următoare: 

 
Figura nr. I.3.1.1.1. Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din 

judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
 
 Din datele prezentate, se observă că emisiile cu efect de acidifiere din anul 2019 
prezintă o tendință de scădere faţă de anii precedenți. 

Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare pe sectoare de 
activitate (energie, industrie, agricultură) la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 
2015-2019, iar pentru sectorul de activitate transport în perioada 2015-2020, este 
prezentată în graficele următoare: 
 

 
Figura nr. I.3.1.1.2. Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din 
sectorul de activitate energie la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015-2019 
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Figura nr. I.3.1.1.3. Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din 

sectorul de activitate industrie la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015-2019 
 
 
 

 
 

Figura nr. I.3.1.1.3. Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din 
sectorul de activitate transport la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2016-2020 
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Figura nr. I.3.1.1.4. Tendinţa emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere şi eutrofizare din 
sectorul de activitate agricultură la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015-2019 

 
 

I.3.1.2. Tendinţa emisiilor de precursori ai ozonului  
 
Evoluţia emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului (oxizi de azot, 

monoxid de carbon şi compuşi organici volatili nemetanici) inventariate la nivelul 
judeţului Hunedoara, în perioada 2015 – 2019, este prezentată în figura de mai jos: 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.2.1. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din judeţul 
Hunedoara, în perioada 2015-2019 

 
Din datele prezentate, se observă  în anul 2019 o tendință de scădere a emisiilor 

de NOx, CO şi NMVOC, față de anii anteriori.  
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Tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului, la nivelul 
judeţului Hunedoara, pe sectoare de activitate (energie, industrie, agricultură), pentru 
perioada 2015-2019, iar pentru sectorul transporturi pentru perioada 2016-2020, este 
prezentată în graficele următoare: 

 

 
 
Figura nr. I.3.1.2.2. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul de 

activitate energie din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.2.3. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul de 
activitate industrie din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
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Figura nr. I.3.1.2.4. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul de 

activitate transport din judeţul Hunedoara, în perioada 2016-2020 
 

 

 
Figura nr. I.3.1.2.5. Tendinţa emisiilor de poluanţi precursori ai ozonului din sectorul de 

activitate agricultură din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
 

Tendinţa emisiilor de poluanţi atmosferici precursori ai ozonului, la nivelul 
judeţului Hunedoara, pe sectoarele de activitate: industrie, energie, agricultură 
transporturi, prezintă fluctuații ușoare pe perioada ultimilor cinci ani.  
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I.3.1.3. Tendinţa emisiilor de particule primare şi precursori secundari de particule 
 

Evoluţia emisiilor de particule primare (PM2,5 ,PM10) inventariate la nivelul 
judeţului Hunedoara, în perioada 2015 – 2019, este prezentată în figura de mai jos: 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.3.1. Tendinţa emisiilor de particule primare din judeţul Hunedoara, 
în perioada 2015-2019 

 
Din datele prezentate, se observă că emisiile de particule primare aferente anului  

2019 sunt comparative cu cele din anul precedent. 
Tendinţa emisiilor de particule primare, pe sectoare de activitate (industrie, 

energie, agricultură), la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015-2019, iar pe 
sectorul de activitate transport în perioada 2015-2020, este prezentată în graficele 
următoare: 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.3.2. Tendinţa emisiilor de particule primare  din sectorul de activitate  
energie din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
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Figura nr. I.3.1.3.3. Tendinţa emisiilor de particule primare  din sectorul de activitate  
industrie din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 

 
 

 
 

Figura nr. I.3.1.3.4. Tendinţa emisiilor de particule primare  din sectorul de activitate 
transport din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2020 
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Figura nr. I.3.1.3.5. Tendinţa emisiilor de particule primare  din sectorul de activitate 
agricultură din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 

 
 
I.3.1.4. Tendinţa emisiilor de metale grele 
 

Evoluţia emisiilor de metale grele (Cd, Hg, Pb) inventariate la nivelul judeţului 
Hunedoara, în perioada 2015 – 2019, este prezentată în figura de mai jos: 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.4.1. Tendinţa emisiilor de metale grele din judeţul Hunedoara, în 
perioada 2015-2019 

 
Din datele prezentate, rezultă o tendință de scădere în anul 2019 a emisiilor de 

metale grele, față de anii anteriori.  
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Tendinţa emisiilor de metale grele (Pb, Cd, Ni) pe sectoare de activitate (energie, 
industrie), la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015-2019, iar pe sectorul de 
activitate transport în perioada 2015-2020, este prezentată în graficele următoare: 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.4.2. Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate energie 
din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 

 
 

 
 

Figura nr. I.3.1.4.3. Tendinţa emisiilor de metale grele din sectorul de activitate industrie 
din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
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Figura nr. I.3.1.4.4. Tendinţa emisiilor de metale grele  din sectorul de activitate 
transport din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2020 

 
 
I.3.1.5. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi 
 

Evoluţia emisiilor de poluanţi organici persistenţi (PCDD/PCDF, PAH, HCBs, 
PCB) inventariate la nivelul judeţului Hunedoara, în perioada 2015 – 2020, este 
prezentată în figura următoare: 

 

 
Figura nr. I.3.1.5.1. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din judeţul 

Hunedoara, în perioada 2015 - 2020 
 

În ultimii ani, se observă o tendință de scădere a emisiilor de poluanţi organici 
persistenţi pe raza judeţului Hunedoara.  
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Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi (PCDD/PCDF, PAH, PCB, 
HCB) pe sectoare de activitate (energie, industrie şi transport), la nivelul judeţului 
Hunedoara, este prezentată în graficele următoare: 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.5.2. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de 
activitate energie din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 

 
 

 

 
 

Figura nr. I.3.1.5.3. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de 
activitate industrie din judeţul Hunedoara, în perioada 2015-2019 
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Figura nr. I.3.1.5.4. Tendinţa emisiilor de poluanţi organici persistenţi din sectorul de 
activitate transport din judeţul Hunedoara, în perioada 2016-2020 

 
 
I.4. Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător 
 
 

Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se poate reduce 
semnificativ prin punerea în practică a politicilor şi strategiilor de mediu cum ar fi:  

 folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, 
solară, hidro, geotermală, biomasă);  

 înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol);  
 utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată 

(consumuri reduse, randamente mari);  
 realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de 

CO2, reţinerea pulberilor fine, eliberare de oxigen în atmosferă).  
 

 Pe baza datelor privind calitatea aerului, a inventarelor locale de emisii, au fost 
stabilite modalitățile de gestionare a calităţii aerului prin identificarea la scară locală a 
arealelor de interes unde trebuie iniţiate planuri de calitate a aerului, planuri de 
menţinere a calităţii aerului; planuri de acţiune pe termen scurt.  
 Prin Legea 104/2011 a fost definit  riscul de depăşire a pragurilor de informare 
și alertă, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3 la lege, precum şi consecinţele apariţiei 
acestui risc, situaţie în care autorităţile locale de mediu iniţiază planuri de acţiune pe 
termen scurt care reprezintă setul de măsuri, pe care titularul/titularii de activitate 
trebuie să le ia atunci când există  riscul  de  depăşire  a  pragurilor de informare si/sau 
de alertă 
 Conform  Art. 53, din HG  257/2015, Planul de acțiune pe termen scurt este 
inițiat și elaborat de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. Până în 
prezent, la nivelul județului Hunedoara nu a existat riscul de depășire a pragurilor de 
informare si/sau de alertă, prin urmare nu au fost întocmite planuri de acțiune pe termen 
scurt. 
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        În ariile din aglomerările şi zonele clasificate în regim de gestionare II, (din care 
face parte si zona Hunedoara) aşa cum este definit la art. 42 lit. b) din Legea 104/2011, 
se elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului. 

Planul de menţinere a calităţii aerului va conţine măsuri pentru păstrarea nivelului 
poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai 
bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile.   

Pentru inițierea și realizarea Planului de acțiune pe termen scurt,  în cazul în care 
va exista riscul de depășire a pragurilor de informare si/sau de alertă, în conformitate cu 
Art.55 din  HG 257/15.04.2015, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a încheiat 
protocoale de colaborare, atât cu autoritățile  și instituțiile locale care au responsabilităţi 
în elaborarea şi monitorizarea planului de acţiune pe termen scurt, cât și cu titularii de 
activitate.   
 Conform Art.56 din Legea 104/2011 Planul de menţinere a calităţii aerului se 
elaborează de către Consiliul Judeţean Hunedoara. In acest sens, Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara a informat  publicul despre iniţierea planului de menţinere 
a calităţii aerului de către Consiliul Județean Hunedoara și despre organizarea 
dezbaterii publice, prin publicarea pe propria pagină de internet a anunțului și a pus la  
dispoziţia  CJ Hunedoara  datele solicitate conf.  Art. 36  alin.2) din HG nr. 257/2015.  
 Planul de menţinere a calităţii aerului a fost transmis spre avizare Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara şi Agenției Naționale pentru Protecția Mediului iar, în 
urma verificării, a fost returnat Consiliului Județean Hunedoara spre 
completare/refacere. 

După avizarea Planului de menţinere a calităţii aerului de către Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului, acesta se va  aproba prin Hotărâre a Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
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II. APA 
 

 
Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea 

este un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat.  
 Apa de la suprafaţa pământului joacă un rol important în evoluţia umană, râurile 
asigurând necesarul de apă pentru agricultură, industrie şi consum, fluviile, mările şi 
oceanele fiind căi de transport şi sursă de hrană, în acelaşi timp.  

Monitorizarea calităţii apelor reprezintă activitatea de observaţii şi măsurători 
standardizate şi continue pe termen lung, pentru cunoaşterea şi evaluarea parametrilor 
caracteristici ai apelor în vederea gospodăririi şi a definirii stării şi tendinţei de evoluţie a 
calităţii acestora, precum şi în vederea evidenţierii permanente a stării resurselor de 
apă. 

Administraţia Naţională Apele Române aplică strategia şi politica naţională în 
domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care 
acţionează pentru cunoaşterea, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor 
de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, 
prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, 
asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor 
legislaţiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene în domeniul  gospodăririi durabile 
a resuselor de apă şi  conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede. 

Administraţia Naţională Apele Române are ca principal instrument de lucru 
Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 2000/60/EEC - Directiva Cadru în 
domeniul apei, care stabileşte un cadru de acţiune pentru ţările din Uniunea Europeană 
în domeniul politicii apei, fundamentează o nouă strategie şi politică în domeniul 
gospodăririi apelor, având ca scop principal atingerea cel puţin a “unei stări bune“ a 
tuturor cursurilor de apă din Europa într-un interval de timp. 

Directiva Cadru în domeniul apei recunoaşte bazinul hidrografic ca unitate 
naturală şi fundamentală pentru formarea, utilizarea şi protecţia apelor şi propune un 
sistem de analiză şi planificare la nivelul acestuia, în vederea coordonării în mod 
raţional şi coerent a măsurilor de protecţie şi îmbunătăţire a stării mediului acvatic, care 
vor fi înglobate în Planul de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH). 

Judeţul Hunedoara dispune de toate tipurile de resurse de apă. Apa dulce este 
cea din râuri, lacuri şi din straturile subterane. Cea mai mare resursă de apă dulce, la 
nivelul judeţului Hunedoara, provine din râurile interioare. Lacurile naturale au o 
contribuţie nesemnificativă la volumul resurselor de apă. 

Apele interioare sunt cele mai accesibile, mai bine repartizate pe teritoriul 
judeţului Hunedoara şi au o pondere mare în privinţa valorificării economice. Cel mai 
important parametru ce caracterizează resursele de apă din râuri îl constituie stocul 
mediu multianual, exprimat fie sub formă de volum scurs, fie sub formă de debit. 

 
 

II.1. Resursele de apă, cantităţi şi debite 
 
II.1.1. Stare, presiuni şi consecinţe 
II.1.1.1. Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile 
 
Resursele naturale de apă la nivelul anului 2020 

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane 
ale unui teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri. 
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Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată 
în corpuri de apă, într-un interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2020. 

Resursa teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea 
resurselor naturale de apă atât de suprafață cât și subterane. 

Resursa tehnic utilizabilă este cota parte din resursa teoretică care poate fi 
prelevată pentru a servi la satisfacerea cerințelor de apă ale economiei. 
 
Resurse de apă potențiale și tehnic utilizabile (teoretică și utilizabilă) 

 
 

Anul 
 

Resursa teoretică 
(mii m3) 

Resursa utilizabilă*) 

(mii m3) 

2014 134600000 38346760 

2015 134600000 38346760 

2016 134600000 38346760 

2017 134600000 38346760 

2018 134600000 38346760 

2019 134600000 38346760 

2020 134600000 38346760 
Tabelul nr. II.1.1.1.1 Resurse de apă potențiale și tehnic utilizabile (teoretică și 
utilizabilă) 
*Resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice, cuprinde şi 
resursa aferentă lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă 
indirectă în lungul râului. 

 
 
 

Fig.nr.II.1.1.1.1. Evoluția resursei de apă (teoretică și utilizabilă) în mii m3 
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Figura 1/Tabel II.1
Evoluția resursei de apă (teoretică și utilizabilă) in mii m3
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Resursele de apă de suprafață  
 
Resursele de apă de suprafață ale României provin din 2 categorii de surse, 

respectiv: 
 râurile interioare (inclusiv lacurile naturale) 
 fluviul Dunărea 

Pentru utilizatorii din România ponderea principală în asigurarea resursei 
necesare o au râurile interioare. Lacurile naturale au volume reduse de apă, cu excepția 
lacurilor litorale din sistemul lagunar Razelm – Sinoe care, deși dispun de volume 
apreciabile, au apă salmastră datorită legăturilor cu apele Mării Negre. 

Fluviul Dunărea, deși deține întâietatea în ceea ce privește volumul total al 
resursei, fiind situat excentric față de teritoriul național, este mai puțin folosit ca sursă de 
apă utilizabilă. Până în prezent singura utilizare a resursei de apă oferită de Dunăre a 
fost în domeniul agricol (pentru irigații). 

Resursa naturală de apă a anului 2020 provenită din râurile interioare a 
reprezentat un volum scurs de 29705*106m3 care îl situează cu 25.6% sub nivelul 
volumului mediu multianual calculat pentru o perioadă îndelungată (1950 – 2019), 
respectiv 39920 *106m3 

În acest context anul 2020 poate fi considerat tot un an secetos la fel ca și anul 
2017. 

Comparativ cu ultimii 5 ani (2015 – 2019), volumul scurs în anul 2020 este mai 
mic cu circa 18.9 % față de media multianuală a stocului anual (36605.6 * 106m3) scurs 
în intervalul amintit (vezi tabel nr. II.1.1.1.2 și figura 2). 

 
 

Bazinul 
hidrografic Parametrul F 

(km2) 

Q med anual (m3/s) 
Q2020/Qmed 

(%) 2015 2016 2017 2018 2019 MED 
2015-2019 

2020* 

TISA* Q 
4540 

50.1 62.2 74.57 70.7 65.87 64.688 62,1 
96.0 

V 1579 1980 2352 2230 2077 2043.6 1964 

SOMEȘ 
Q 

17840 
92.6 129.8 95.21 93.21 109.38 104.04 80,3 

77.2 
V 2919 4105 3003 2939 3450 3283.2 2539 

CRIȘURI 
Q 

14860 
55 90.4 64.92 81.48 79.88 74.336 52,1 

70.1 
V 1734 2859 2047 2569 2519 2345.6 1648 

MUREȘ 
Q 

29390 
124 176.4 116.1 159.4 139.2 143.02 135,2 

94.5 
V 3910 5578 3661 5027 4391 4513.4 4275 

BEGA – 
TIMIȘ - 
CARAȘ 

Q 
13060 

57.13 78.85 46.61 66.3 80.86 65.95 65,9 
99.9 

V 1802 2487 1470 2091 2550 2080 2084 

NERA - 
CERNA 

Q 
2740 

41.75 35.8 19.38 33.01 32.4 32.468 31,1 
95.8 

V 1317 1132 611 1041 1022 1024.6 983 

JIU 
Q 

10080 
129 154 70.8 111 92.7 111.5 79,0 

70.9 
V 4068 4870 2233 3500 2923 3518.8 2498 

OLT 
Q 

24050 
168 162 134 205 156 165 135 

81.8 
V 5298 5123 4226 6465 4920 5206.4 4269 

VEDEA 
Q 

5430 
17.6 15.9 7.15 25.1 10.28 15.206 4,81 

31.6 
V 555 503 225 791 324 479.6 152 

ARGEȘ 
Q 

12550 
83.8 75 57.68 74.85 89.27 76.12 48,8 

64.1 
V 2642 2372 1819 2361 2815 2401.8 1543 

IALOMITA 
Q 

10350 
42.5 45.1 40.2 45 33 41.16 28,8 

70.0 
V 1340 1426 1268 1419 1041 1298.8 911 



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

58 
 

DUNĂREA 
Q 

34141 
36.9 33.1 23.55 35.17 32.09 32.162 21,1 

65.6 
V 1164 1047 743 1109 1012 1015 667 

SIRET 
Q 

42890 
206 217 160.3 272.57 241.45 219.464 187,2 

85.3 
V 6481 6862 5055 8596 7614 6921.6 5920 

PRUT** Q 
10990 

6.92 7.39 13.72 15.16 15.363 11.7106 6,86 
58.6 

V 218 234 433 478 484 369.4 217 

DOBROGEA 
Q 

5480 
3.92 4.88 2.63 3.34 1.67 3.288 1,12 

34.1 
V 124 154 82.8 105 53 103.76 35 

Total 
România 
fără fluviul 
Dunărea 

Q 

238391 

1115 1288 926.83 1291.29 1179.45 1160.114 939.39 

81.0 
V 35151 40732 29228 40722 37195 36605.6 29705 

Notă:      Q - Debit Q (m3/s), V - volum total (106m3) 
* - nu include debitul și volumul râului Tisa 
** nu include debitul și volumul râului Prut (92,5 m3/s), acesta fiind curs de apă 

de graniță 
 

Tabel. nr. II.1.1.1.2 Resursele de apă ale anului 2020, comparativ cu perioada 

anterioară (2015-2019) 
 
 

 
Figura 2. Resursele de apă (volum 106 m3) ale anului 2020, comparativ cu perioada 

anterioară (2015-2019) 
 
Extinzând analiza evoluției comparative a resursei aferente anului 2020 la nivelul 

bazinelor principale constatăm că la nivel național, volumul scurs în 2020 a fost deficitar 
față de media multianuală a ultimilor 5 ani. Cele mai mici valori ale stocului mediu anual 
(sub 50% din media multianuală a ultimilot 5 ani) au fost înregistrate în bazinele 
hidrografice ale râurilor din Vedea (31,6%) și Dobrogea (34.1%) (vezi tabel nr. 
II.1.1.1.2). Bazinele hidrografice din vestul țării și anume Bega – Timiș – Caraș (99,9%), 
Tisa (96%), Nera – Cerna (95,8%) și Mureș (94.5%) au înregistrat valori ale stocului 
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mediu multianual apropiate sau chiar identice cu valorile stocului mediu multianul 
determinate pentru perioada 2015-2019. 

În concluzie, anul 2020 a fost un an secetos în ceea ce privește cuantumul 
resursei de apă totale provenită din râurile interioare.  

Fluviul Dunărea prezintă o situație asemănătoare cu cea înregistrată pe cursurile 
râurilor interioare, volumul scurs la intrarea în țară (st. h. Baziaș) și cel înregistrat la 
ieșirea din țară (st. h. Gruia+ sh Oancea/Prut) situându-se sub nivelul mediu calculat pe 
ultimii 5 ani (tabel nr. II.1.1.1.3.). 

Resursa corespunzătoare fluviului Dunărea la intrarea în țară este de 69869 
mid.m3 în anul 2020 (respectiv, 78035,5 mld. m3 în perioada 2015-2019), cu circa 10% 
mai putin față de media multianuală a fluviului care, pentru ultimii 60 ani, este de cca. 
85 000 mld. m3 (valorile reprezintă 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în 
țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia). 

 
Stații 

hidromet
rice de 
control 

pe fluviul 
Dunărea 

Paramet
rul 

Q med anual (m3/s) 

Q2020/Q
med (%) 2015 2016 2017 2018 2019 

MED 
2015-

2019 
2020* 

Baziaș 

Q 4920 5410 4530 5072 4813 4949 4419 

89.3 
 

V 1551
57 

1706
10 

1428
58 

1599
50 

1517
83 

1560
71 

1397
38 

V 1/2 7757
9 

8530
5 

7142
9 

7997
5,3 

7589
1.5 

7803
5,5 

6986
9 

Isaccea 
Q 6170 6470 5210 6499 5593 5943 4893,

5* 
82,3 

V 
1945

77 
2040

38 
1643

03 
2049
52 

1763
81 

1874
18 

1547
42 

Notă:    Q - Debit Q (m3/s), V - volum total (106m3), V 1/2 - valorile reprezintă 50% din 
volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate 
revenind Republicii Serbia 
* - ca urmare a neconcludenței datelor de la stația hidrometrică Isaccea, resursa de apă 
a Dunării, la iesirea din țară, a fost determinată pentru anul 2020 prin însumarea 
stocului de apă determinat la stația hidrometrică Grindu de pe fluviul Dunărea cu 
însumarea stocului de apă al râului Prut determinat la stația hidrometrică Oancea. 
 
Tabel nr. II.1.1.1.3. Resursele de apă ale fluviului Dunărea în anul 2020, comparativ cu 
perioada anterioară (2015-2019) 
 

 
Față de volumul total al resursei oferite de râurile interioare (29705*106m3), la 

ieșirea din țară (s.h. Grindu + s.h. Oancea), Dunărea a avut un volum scurs de circa 5 
ori mai mare (154742*106 m3). 

Resursa considerabilă pe care o reprezintă fluviul Dunărea este însă puțin 
accesibilă din cauza poluării apelor fluviului și a excentricității poziției sale față de 
utilizatorii potențiali din România. 

Resursa medie la nivelul României este de circa 0,125 mil. m3/km2. În anul 2020 
cea mai bogată reusursă de apă a revenit bazinelor Someș, Crișuri, Bega – Timiș – 
Caraș, Tisa, Nera – Cerna, și Crișurilor, în timp ce unitățile cele mai deficitare din acest 
punct de vedere sunt bazinele râurilor Vedea și cele din Dobrogea. 
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De asemenea, România a avut la nivelul anului 2020 o resursă specifică din 
râurile interioare de 1500 m3/loc./an raportat la 19137691mil loc (populația României în 
anul 2020 conform https://www.worldometers.info/world-population/romania-
population/). 

Extinzând analiza, a fost calculată, resursa specifică pe fiecare bazin hidrografic 
analizat. Astfel, prin tehnici GIS, a fost determinată populația corespunzătoare fiecărui 
bazin hidrografic pe baza shp-ului ”Localitățile”, câmpul ”Populația” realizat pe baza 
datelor obținute în urma Recensământului Populației și al Locuinței din anul 2011 
(http://www.recensamantromania.ro/).  

Datele obținute sunt prezentate în tabelul nr. . II.1.1.1.4. 
 
 

Bazinul hidrografic F 
(km2) 

Volum med 
annual 
(mil.m3) 

Nr. locuitori 
(2011) 

Resursa specifică 
teoretică 

(m3/loc./an) 
TISA 4540 1964 300747 6530 

SOMEȘ 17840 2539 1505499 1686 
CRIȘURI 14860 1648 853134 1932 
MUREȘ 29390 4275 1902949 2247 

BEGA – TIMIȘ - 
CARAȘ 13060 2084 874429 2383 

NERA - CERNA 2740 983 52651 18670 
JIU 10080 2498 929184 2688 
OLT 24050 4269 1892452 2256 

VEDEA 5430 152 360155 422 
ARGEȘ 12550 1543 3379628 457 

IALOMIȚA 10350 911 1279917 712 
DUNĂREA 34141 667 1537039 434 

SIRET 42890 5920 3563802 1661 
PRUT 10990 217 1072436 202 

DOBROGEA 5480 35 617565 56,7 
Total România fără 

fluviul Dunărea 
238391 29705 20121587 1476 

Notă: Valorile volumelor din anul 2020 au fost raportate la datele rezultate din 

Recensamântul Populației și al Locuinței din anul 2011 
 
Tabelul nr. II.1.1.1.4. Resursa specifică calculată pe bazine hidografice pe baza datelor 

din Recensământul Populației și Locuinței din anul 2011 
 
 

Resurse de apă subterană 
Resursele de apă subterană reprezintă volumul de apă care poate fi extras 

dintr-un strat acvifer, deci volumul de apă exploatabilă. Această noţiune este complexă, 
deoarece cantitatea de apă ce poate fi furnizată de un strat acvifer depinde de volumul 
rezervelor şi este limitată de posibilităţile tehnice şi economice, de conservare şi 
protecţie a resurselor. Rezervele de apă subterană reprezintă volumul de apă 
gravitaţională ȋnmagazinată ȋntr-o anumită perioadă sau ȋntr-un anumit moment dat ȋntr-
un acvifer sau rocă magazin. Rezervele sunt condiţionate astfel, de structura geologică, 
adică de geometria acviferului şi de porozitatea eficace sau coeficientul de 
ȋnmagazinare, factor care exprimă volumul de apă liberă ȋn roca magazin. Rezervele 

https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
http://www.recensamantromania.ro/
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depind exclusiv de datele volumetrice şi se exprimă ȋn unităţi de volum (de regulă, ȋn 
m3).  

Resursele totale de apă subterană din România au fost estimate la 9,68 mld. 
m3/an, din care 4,74 mld. m3/an apele freatice și 4,94 mld. m3/an de apă subterană de 
adâncime, reprezentând circa 25% din apa de suprafață.  

În România, identificarea şi delimitarea corpurilor de apă subterană s-a făcut în 
concordanţă cu metodologia specifică de caracterizare a apelor subterane elaborată în 
cadrul INHGA, care a ţinut cont de prevederile Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC şi de 
Ghidurile elaborate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA. Delimitarea 
corpurilor de ape subterane s-a făcut pentru zonele în care există acvifere semnificative 
ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 
m3/zi. În restul teritoriului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în 
subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei 
Cadru Apă. În România au fost identificate, delimitate şi caracterizate un număr de 143 
de corpuri de apă subterană. Dintre acestea, un număr de 115 reprezintă corpuri de 
apă subterană freatică, iar 28 sunt corpuri de apă subterană de adâncime.  

În general, apa subterană din primul orizont acvifer întâlnit în adâncime, este 
utilizată pentru irigaţii şi industrie, pentru alimentarea populaţiei fiind utilizată apa 
captată din izvoare şi foraje de adâncime. Calitatea apei este determinată de alcătuirea 
mineralogică şi chimică a rocii în care este localizată apa subterană, dar şi de evoluţia 
tectonică regională şi/sau locală. Astfel, există ape subterane de adâncime cu un grad 
ridicat de mineralizare, cum sunt cele din partea nordică a Moldovei (unde depozitele 
sunt alcătuite preponderent din argile nisipoase şi nisipuri fine, acviferele având 
capacitate redusă de debitare şi grosime mică), partea central-nordică a Depresiunii 
Transilvaniei sau ȋn zona de curbură a Carpaţilor (datorită diapirelor la zi sau la mică 
adâncime). Aceste aspecte calitative fac ca apa subterană să nu poată fi utilizată pentru 
alimentarea populaţiei. În Depresiunea Transilvaniei, Câmpia de Vest, vestul Olteniei, 
apele de adâncime au local, în mod natural, conţinuturi ridicate de amoniu, ceea 
determină caracterul nepotabil al acestora şi aplicarea unor măsuri de tratare. 

 

Analiza evoluţiei nivelurilor apelor subterane de mică adâncime ȋn perioada 
2015-2020 

Datele zilnice provenite de la un număr de 269 de foraje de monitorizare 
selectate ca reprezentative pentru Programul de transmisie lunară a Buletinului 
Hidrogeologic au fost prelucrate statistic şi reprezentate grafic pentru a evidenţia 
regimul de curgere subterană ȋn acviferele de mică adâncime ȋn perioada 2015-2020.  

Astfel, pentru cele 11 Administraţii Bazinale de Apă care gestionează activitatea 
de hidrogeologie, au fost ȋntocmite grafice de variaţie a adâncimilor medii lunare ale 
nivelurilor piezometrice comparativ cu media lunară multianuală şi cu precipitaţiile 
cumulate lunare estimate pe baza înregistrărilor la staţiile meteorologice şi 
pluviometrice. 

Ȋn Tabelul II.1.1.1.5. şi Figura 3. este redată sintetic tendinţa de evoluţie a 
nivelurilor piezometrice medii anuale ȋn perioada analizată. Astfel, creşterile s-au produs 
ȋn aproximativ 19% din numărul forajelor amplasate ȋn Câmpia Română, Piemontul 
Getic şi Subcarpaţii Getici, ȋn 17% ȋn Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi 
Banatului,18% ȋn Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură şi ȋn 26% din 
totalul punctelor de măsurare din Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii 
Orientali.  
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Frecvenţa situaţiilor de descreştere a nivelurilor este mai mare de 65% ȋn toate 
zonele ţării cu excepţia Depresiunii Transilvaniei şi atinge 80% ȋn Podişul Moldovei, 
Subcarpaţii Orientali şi de Curbură. 

 
Tabelul II.1.1.1.5. – Tendinţa de evoluţie a nivelurilor piezometrice ȋn perioada 2015-

2020 

 

Creşterile de nivel piezometric s-au ȋnregistrat după cum urmează: 

A. Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpații Getici 
 câmpiile Jiana, Nedeii, Caracal şi Depresiunea Cărbuneşti (A.B.A. Jiu); 
 depresiunile Ciuc şi Sălişte (A.B.A. Olt); 
 câmpiile Iminog, Burdea, Câlniştea, Piteşti (A.B.A. Argeş-Vedea); 
 câmpiile Ploieşti, Buzău, Urziceni, Ştefan Vodă, Viziru (A.B.A. Ialomiţa-Buzău); 
 culoarul Bistriţei (zona subcarpatică) şi Câmpia Siretului (A.B.A. Siret). 

B. Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului 
 Depresiunea Baia Mare, Câmpiile Joase ale Someşului, Someşului Mic şi Mare 

(A.B.A. Someş-Tisa); 
 câmpiile Valea Lui Mihai, Ier, Câmpia Joasă a Crişurilor (A.B.A. Crişuri); 
 culoarele râurilor Târnava Mare şi Aiud (A.B.A. Mureş); 
 Câmpia Bega şi Depresiunea Făget (A.B.A. Banat). 

C. Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpații Orientali 
 culoarele râurilor Târnava Mare Mică şi Aiud (A.B.A. Mureş); 
 Podişul Rotbav şi Culmea Făget (A.B.A. Olt).  

D. Podişul Moldovei, Subcarpații Orientali şi de Curbură 
 Depresiunea Bistriţa şi câmpiile Râmnic şi Siret (A.B.A. Siret)  
 Colinele Gloduri, Podişul Sacovăţ şi Culoarul Prutului (A.B.A. Prut-Bârlad)   

E. Podişul Dobrogei: Colinele Murighiol (A.B.A. Dobrogea-Litoral). 
 

Unitati geomorfologice 
scaderi stationari cresteri total Observatii

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici 77 10 21 108
5 foraje cu date 
incomplete

71% 9% 19%
Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului 46 8 11 65

71% 12% 17%
Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali 18 13 11 42

43% 31% 26%
Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură 32 1 7 40

80% 3% 18%
Podişul Dobrogei 6 2 1 9

67% 22% 11%
Romania 179 34 51 264

68% 13% 19% 264

Tendinta
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Figura 3  – Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice lunare (NP) ȋn perioada 2015-
2020 – foraje de monitorizare pentru transmisie lunară 

 
În tabelul de mai jos se poate vedea comparativ evoluția nivelurilor piezometrice 

ale anului 2020 comparativ cu media multianuală a perioadei 2015-2020. La 38% dintre 
forajele analizate din Câmpia Română, Piemontul Getic și Subcarpații Getici se 
constată creșteri față de media multianuală comparativ cu Podișul Dobrogei, unde sunt 
înregistrate scăderi ale nivelului piezometric la 70% dintre forajele analizate. 

Dintre cele 264 de foraje analizate la nivelul României se constată că în anul 
2020 au fost înregistrate mai multe scăderi ale nivelului piezometric (43%) față de 
creșteri (22%), față de media multianuală a perioadei 2015-2020. 

 

 
Tabelul II.1.1.1.6. – Comparaţia valorilor medii anuale ale nivelurilor piezometrice cu 

mediile multianuale ȋn perioada 2015-2020 

 

 

Unitati geomorfologice 
scaderi stationari cresteri total

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici 38 29 41 108
35% 27% 38%

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului 23 34 8 65
35% 52% 12%

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali 19 20 3 42
45% 48% 7%

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură 28 8 4 40
70% 20% 10%

Podişul Dobrogei 5 2 2 9
56% 22% 22%

Romania 113 93 58 264
43% 35% 22%

Comparatia nivelurilor medii anuale cu 
valoarea medie multianuala
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Concluzii: 

Analiza evoluţiei nivelurilor piezometrice ȋn perioada 2015-2020 a fost efectuată 
pe baza datelor provenite de la forajele reprezentative de monitorizare cantitativă din 
Programul de Transmisie lunară, care reprezintă aproximativ 10% din numărul total al 
forajelor gestionate de Administraţiile Bazinele de Apă, astfel ȋncât caracterul acesteia 
este informativ. 

Conform graficelor de evoluţie a nivelurilor, a hărţilor şi tabelelor sintetice 
prezentate ȋn acest raport, perioada analizată este caracterizată, din punct de vedere al 
precipitaţiilor, pentru ȋntreg teritoriul României, prin cantităţi peste normele lunare mai 
ales ȋn lunile iunie-iulie 2018.  

Ȋn perioada 2015-2020, nivelurile medii lunare au ȋnregistrat creşteri ȋn Câmpia 
Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici şi ȋn Depresiunea Transilvaniei şi 
depresiunile din Carpaţii Orientali, ȋn celelalte regiuni ale ţării tendinţa de evoluţie 
manifestată fiind de scădere.  

Faţă de mediile lunare multianuale, acviferele freatice din zona Podişului 
Moldovei şi a Subcarpaţilor Orientali şi de Curbură sunt afectate de o scădere 
importantă. Ȋn Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpații Getici, tendinţa este de 
echilibrare, creşterile manifestându-se ȋn aproximativ 38% din numărul de puncte de 
monitorizare.  

 

Caracterizarea regimului de curgere a apelor subterane de mică adâncime  
 în anul 2020 comparativ cu anul 2019 

Din calculul valorilor medii ale nivelului piezometric la nivelul anului 2020 rezultă 
că, faţă de anul anterior, la nivelul ȋntregii ţări, creşterile s-au ȋnregistrat în aproximativ 
22% dintre forajele de monitorizare (137 cm, Girov, Culoarul Siretului), dar scăderile au 
o frecvenţă de 72% (Gherla, Culoarele Someşelor Mic şi Mare) (Tabelul II.1.1.1.7. şi 
Figura 4).  

Diferenţele calculate între valorile medii ale anului 2020, valorile medii ale anului 
2019 şi valorile medii multianuale, grupate pe zone geografice, sunt sintetizate în 
Tabelul II.1.1.1.7. 

Faţă de anul 2019, cele mai mari creşteri ale nivelului piezometri (NP) s-au 
ȋnregistrat ȋn Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură, ȋn aproximativ 60% 
din numărul de puncte de monitorizare (Girov, Culoarul Siret).  

 

 
Tabelul II.1.1.1.7. Diferenţele dintre mediile anuale  2020 comparativ cu anul  

2019 şi mediile multianuale 
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Valorile medii ale anului 2020 s-au situat, faţă de media multianuală, la valori 
mai mari cu până la 425 cm (Siliştea, Câmpia Piteştiului) în 37% dintre foraje şi mai 
scăzute cu până la 578 cm (Conţeşti, Câmpia Burnas) în 63% dintre acestea (Tabelul 
II.1.1.1.7. şi Figura 5.). 

Minimele istorice identificate la nivelul anului 2020 (valorile maxime ale 
adâncimii nivelului piezometric ȋnregistrate ȋn ȋntreaga perioadă de monitorizare a 
forajelor) au evidenţiat depăşiri faţă de anul anterior ȋn 12 puncte de monitorizare 
prezentate în Tabelul II.1.1.1.8. Scăderile cele mai importante, de până la 40 cm, se 
remarcă ȋn Podişul Moldovei şi ȋn Subcarpaţii Orientali.  

Regimul precipitaţiilor a fost analizat prin comparaţie cu fluctuaţiile nivelurilor 
piezometrice şi rezultatul analizei este reprezentat ȋn Figura 6., care evidenţiază 
distribuţia spaţială a diferenţelor dintre precipitaţiile anuale faţă de evoluţia nivelurilor 
(crescătoare, descrescătoare sau staţionară) ȋn forajele de monitoring. Reprezentarea 
evidenţiază corelarea creşterilor pentru ambii parametri analizaţi pe zone restrânse, 
suprafeţe extinse din estul Câmpiei Române şi Dobrogea, Banat şi lunca Siretului fiind 
afectate de un regim pluvial deficitar ȋnsoţit de o scădere a nivelurilor apelor freatice. Ȋn 
Câmpia de Vest, Câmpia Română Centrală, sudul Câmpiei Olteniei, partea nordică a 
Depresiunii Transilvaniei, deşi au fost ȋnregistrate cantităţi de precipitaţii cu până la 275 
l/m2 mai mari ȋn anul 2020, totuşi, ȋn subteran s-au produs scăderi de nivel cu până la 
50 cm. Această situaţie este posibilă datorită lipsei de corelare ȋntre regimul de 
ȋncărcare a acviferelor şi regimul precipitaţiilor, situaţie observată şi ȋn graficele de 
evoluţie a nivelurilor realizate pentru perioada 2015-2020. 

La nivelul ȋntregii ţării, anul 2020 este deficitar cu aproape 57% prin comparaţie 
cu anul anterior, cu cantităţi de până la 321 l/m2. Precipitaţii lunare sub 50 l/m2 s-au 
ȋnregistrat ȋn majoritatea regiunilor ȋn perioadele februarie-martie, august-octombrie şi 
decembrie 2019, ianuarie-aprilie şi octombrie-noiembrie 2020.  

 

 
Tabelul II.1.1.1.8. Valorile minime istorice ȋnregistrate ȋn anul 2020 

 
În concluzie, în anul 2020 se remarcă o scădere a nivelurilor în 192 de foraje 

din totalul de 269 ȋnscrise ȋn programul de Transmisie lunară a administraţiilor bazinale 
de apă, ceea ce reprezintă 72%. Circa 74% dintre forajele analizate au ȋnregistrat 
adâncimi ale nivelurilor freatice sub media multianuală. Totuşi, faţă de anul 2019, s-au 

ABA FORAJ
CORP DE 

APA 
SUBTERANA

SUBUNITATE 
GEOMORFOLOGICA

REGIUNE
MINIM 

ISTORIC 
2019

MINIM 
ISTORIC 

2020

DIFERENTA 
DE 

ADANCIME 
(cm)

01 SOMES-TISA
FOIENI ORD.II F1

ROSO06 Campia Valea Lui Mihai CAMPIA BANATO-
CRISANA (DE VEST)

521 530 9

01 SOMES-TISA
ODOREU F3

ROSO01 Campia Joasa a 
Somesului

CAMPIA BANATO-
CRISANA (DE VEST)

846 854 8

01 SOMES-TISA BIRSANA F1 ROSO02 Culoarul Izei CARPATII ORIENTALI 278 286 8
01 SOMES-TISA

RETEAG F3
ROSO09 Culoarele Someselor Mic 

si Mare
DEPRESIUNEA 
TRANSILVANIEI

448 450 2

02 CRISURI
BERECHIU ORD.II F1

ROCR01 Campia Cermeiului CAMPIA BANATO-
CRISANA (DE VEST)

655 661 6

05 JIU FILIASI F3 ROJI05 Culoarul Jiului PIEMONTUL GETIC 353 376 2308 IALOMITA-
BUZAU BULIGA F6 ROIL11 Balta Borcei CAMPIA ROMANA 587 596 9
08 IALOMITA-
BUZAU

MINZU POLUARE 
(CILIBIA) F6 ROIL06 Lunca Buzaului CAMPIA ROMANA

405 406 1

09 SIRET
LATINU-INDEPENDENTA  
F6A ROSI05 Campia Siretului CAMPIA ROMANA

239 265 26

09 SIRET PALTINOASA F2 ROSI03 Culoarul Moldovei SUBCARPATII 641 670 29
10 PRUT-BARLAD TODIRENI F3 ROPR02 Colinele Ibanesei PODISUL MOLDOVEI 393 433 40
11 DOBROGEA-
LITORAL

CUZA VODA (CT) ORD.II 
F1 RODL10 Podisul Cernavodei PODISUL DOBROGEI 1520 1530 10
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ȋnregistrat creşteri de până la 60% ale nivelurilor măsurate ȋn forajele amplasate ȋn 
Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură. Podişul Dobrogei şi zona deltaică 
reprezintă zona ȋn care s-au marcat ȋn anul 2020 scăderi de până la 90 cm (Techirghiol, 
Podişul Mangalia). Faţă de regimul multianual, scăderile cele mai frecvente s-au 
manifestat în continuare în întreg Podişul Moldovei şi pe zone însemnate în Câmpia de 
Vest şi în Câmpia Bărăganului 

 

 
Figura 4. Regimul de curgere a apelor subterane freatice în anul 2020 comparativ cu 

anul anterior  

 
Figura 5. Adâncimea nivelurilor piezometrice medii ale anului 2020 comparativ cu 

valorile medii multianuale  
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Figura 6. Distribuţia spaţială a cantitatilor de precipitaţii ȋn anii 2019 şi  2020 comparativ 
cu tendinţa nivelurilor piezometrice ȋn aceeaşi perioadă  

 
 
 

 
II.1.1.2 Utilizarea resurselor de apă 
 
 Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (mii m3) 

Sursa 
Populație Industrie Agricultură TOTAL 

Cerință Prelevat Cerință Prelevat Cerință Prelevat Cerință Prelevat 

Suprafață 

568137 546977 1782359 1285454 875837 910626 3226333 2743057 
579424 536969 1690074 1244955 998258 888659 3267756 2670583 
594990 535160 1707998 1350532 942300 1035709 3245288 2921401 
593806 557945 1307286 1255395 1099659 951952 3000751 2765292 
615797 612211 1730382 1322859 1120766 1028841 3466945 2963911 
627178 593018 1909807 1155263 1171368 1135911 3708353 2884192 

Subteran 

434383 420464 173783 134530 35993 35365 644159 590359 
472993 454977 166987 140553 40674 39518 680654 635048 
482213 452958 162548 147014 44805 46458 689566 646430 
498167 467129 167239 159826 55458 51737 720864 678692 
521195 492378 184000 159092 60841 53341 766036 704811 
539058 411372 195651 198892 67492 185296 802201 795560 

Dunăre 

69200 62869 2449641 2716769 302339 344753 2821180 3124391 
69170 59187 2336364 2684657 363069 314452 2768603 3058296 
67599 60042 2595753 2725887 387068 408583 3050420 3194512 
68575 59876 2593468 2479875 502860 423146 3164903 2962897 
67222 71904 2592137 2719039 467507 508740 3126866 3299683 
68523 73362 2720136 2676840 599604 958882 3388263 3709084 
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Marea 
Neagră 

61 49 11803 7011     11864 7060 
60 65 9503 9533     9563 9598 
58 52 10287 10253     10345 10305 
65 46 10179 9238     10244 9284 
74 47 10339 6405     10413 6452 
74 27 9602 7320     9676 7347 

TOTAL 2015 1071781 1030359 4417586 4143764 1214169 1290744 6703536 6464867 
TOTAL 2016 1121647 1051198 4202928 4079698 1402001 1242629 6726576 6373525 
TOTAL 2017 1144860 1048212 4476586 4233686 1374173 1490750 6995619 6772648 
TOTAL 2018 1160613 1084996 4078172 3904334 1657977 1426835 6896762 6416165 
TOTAL 2019 1204288 1176540 4516858 4207395 1649114 1590922 7370260 6974857 
TOTAL 2020 1234833 1077779 4835196 4038315 1838464 2280089 7908493 7396183 

 
 Tabelul II.1.1.2.1. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă 
(mii m3) 
 
 

 
 
 

 
Figura II.1.1.2.1. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă în 
România, perioada 2015 - 2020 
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Tabelul II.1.1.2.2. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă 

(%) 
 
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună 

apele din partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul 
Crişului Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

 
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani situat la nivelul b.h. Jiu, singurul 

operator din Valea Jiului care prestează serviciile de captare, tratare şi distribuţie a apei 
potabile, precum şi serviciile de colectare şi epurare a apelor uzate pentru localităţile 
Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petroşani şi Petrila. 
  
 
Apa brută este prelevată din: 
     Surse de suprafaţă: 
  - Valea de Peşti (debit proiectat 400  l/s); 
  - Braia (debit proiectat 120 l/s); 
  - Taia (debit proiectat 300 l/s); 
  - Zănoaga (debit proiecrat 300 l/s); 
  - Jieţ (debit proiectat 150 l/s); 
  - Taia (debit proiectat 300 l/s); 
 
 

Cerință Prelevat
Grad de 
realizare 

(%)
Cerință Prelevat

Grad de 
realizare 

(%)
Cerință Prelevat

Grad de 
realizare 

(%)
Cerință Prelevat

Grad de 
realizare 

(%)
2015 568137 546977 96.3% 1782359 1285454 72.1% 875837 910626 104.0% 3226333 2743057 85.0%
2016 579424 536969 92.7% 1690074 1244955 73.7% 998258 888659 89.0% 3267756 2670583 81.7%
2017 594990 535160 89.9% 1707998 1350532 79.1% 942300 1035709 109.9% 3245288 2921401 90.0%
2018 593806 557945 94.0% 1307286 1255395 96.0% 1099659 951952 86.6% 3000751 2765292 92.2%
2019 615797 612211 99.4% 1730382 1322859 76.4% 1120766 1028841 91.8% 3466945 2963911 85.5%
2020 627178 593018 94.6% 1909807 1155263 60.5% 1171368 1135911 97.0% 3708353 2884192 77.8%
2015 434383 420464 96.8% 173783 134530 77.4% 35993 35365 98.3% 644159 590359 91.6%
2016 472993 454977 96.2% 166987 140553 84.2% 40674 39518 97.2% 680654 635048 93.3%
2017 482213 452958 93.9% 162548 147014 90.4% 44805 46458 103.7% 689566 646430 93.7%
2018 498167 467129 93.8% 167239 159826 95.6% 55458 51737 93.3% 720864 678692 94.1%
2019 521195 492378 94.5% 184000 159092 86.5% 60841 53341 87.7% 766036 704811 92.0%
2020 539058 411372 76.3% 195651 198892 101.7% 67492 185296 274.5% 802201 795560 99.2%
2015 69200 62869 90.9% 2449641 2716769 110.9% 302339 344753 114.0% 2821180 3124391 110.7%
2016 69170 59187 85.6% 2336364 2684657 114.9% 363069 314452 86.6% 2768603 3058296 110.5%
2017 67599 60042 88.8% 2595753 2725887 105.0% 387068 408583 105.6% 3050420 3194512 104.7%
2018 68575 59876 87.3% 2593468 2479875 95.6% 502860 423146 84.1% 3164903 2962897 93.6%
2019 67222 71904 107.0% 2592137 2719039 104.9% 467507 508740 108.8% 3126866 3299683 105.5%
2020 68523 73362 107.1% 2720136 2676840 98.4% 599604 958882 159.9% 3388263 3709084 109.5%
2015 61 49 80.3% 11803 7011 59.4% 11864 7060 59.5%
2016 60 65 108.3% 9503 9533 100.3% 9563 9598 100.4%
2017 58 52 89.7% 10287 10253 99.7% 10345 10305 99.6%
2018 65 46 70.8% 10179 9238 90.8% 10244 9284 90.6%
2019 74 47 63.5% 10339 6405 61.9% 10413 6452 62.0%
2020 74 27 36.5% 9602 7320 76.2% 9676 7347 75.9%

TOTAL 2015 1071781 1030359 96.1% 4417586 4143764 93.8% 1214169 1290744 106.3% 6703536 6464867 96.4%
TOTAL 2016 1121647 1051198 93.7% 4202928 4079698 97.1% 1402001 1242629 88.6% 6726576 6373525 94.8%
TOTAL 2017 1144860 1048212 91.6% 4476586 4233686 94.6% 1374173 1490750 108.5% 6995619 6772648 96.8%
TOTAL 2018 1160613 1084996 93.5% 4078172 3904334 95.7% 1657977 1426835 86.1% 6896762 6416165 93.0%
TOTAL 2019 1204288 1176540 97.7% 4516858 4207395 93.1% 1649114 1590922 96.5% 7370260 6974857 94.6%
TOTAL 2020 1234833 1077779 87.3% 4835196 4038315 83.5% 1838464 2280089 124.0% 7908493 7396183 93.5%

Marea Neagră

Industrie Agricultură

 Dunăre

TOTAL 

AniiSursa

Suprafață

Subteran

Populație 
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 Staţii de tratare: 

 
Nr. 
 crt. 

Staţia Caracteristici tehnice Capacitate 
l/s 

1 Valea de 
Peşti 

Linia apei 
- camin debitmetru 
- decantor lamelar (2 linii) 
- clarificatoare de contact (2 linii cu câte 3 cuve) 
- staţie reactivi  
- filtre rapide de nisip (2 linii cu 5 filtre) 
- rezervoare apă tratată,  
- rezervor recuperare apă de spălare  
Linia nămolului  
- bazin tampon namol îngroşat 
- concentrator de nămol 
- staţie deshidratare namol  

       400 l/s 

2 Braia - deznisipator 
- 6 filtre rapide 
- bazine apă filtrată 
- instalaţie de clorinare  

120 l/s 

3 Zănoaga - deznisipator  
- bazin de amestec  
- decantor radial  
- 8 filtre rapide 
- bazine apă filtrată  
- instalaţie de clorinare 

300 l/s 

4 Jieţ Linia apei 
- deznisipator  
- decantor lamelar  cu bazin de amestec  
- instalţii de dozare coagulant  
- 8 filtre rapide  
- rezervoare apă tratată 
-  instalaţie de clorinare  
Linia nămolului  
- bazin tampon namol îngroşat 
- pompe nămol 
- staţie deshidratare namol 

150 l/s 

5 Taia - dezinisipator  
- bain de amestec 
- decantor radial  
- 8 filtre rapide 
- bazine apă tratată 
- instalaţie de clorinare  
 

300 l/s 
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Staţii de pompare a apei potabile: 
 

Nr. 
crt 

Staţia  de 
pompare 

Caracteristici  

1 Cartier Ştefan 
- Lupeni 

Staţia de pompare Ştefan preia apa din aducţiunea Dn 800mm 
de la staţia Valea de Peşti şi o pompează în rezervoarele 2X300 
m3 

2 Aninoasa  Alimentarea se face gravitaţional din conducta de aducţiune 
Valea de Peşti –Petroşani printr-o conducta de Dn 250mm la 
rezervorul de 800m3         şi prin pompare la rezervoarele 2x200                      

3 Petrila  Staţia de pompare Petrila preia apa din aducţiunea Dn 600mm 
de la staţia de tratare Taia la rezervoarele  2X 1500m3 

 
Diametrele conductelor care alcătuiesc reţeaua de distribuţie sunt cuprinse între 

 20 mm şi  600 mm.  
 

  S.C. Apa Prod S.A. Deva, situat la nivelul b.h. Criş şi Mureş- Strei, are ca 
domeniu de activitate „Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia 
apei. Sistemul de alimentare cu apă cuprinde următoarele: 

 Captarea apei din sursele: lacul hidrocentralei Haţeg pe Râul Mare; sursa 
Râul Bărbat , puțuri subterane, sursa Râul Bărbat - lacul Cinciş,Teliuc, sursa Râul 
Bărbat – Hobiţa-Pui, lacul Făerag – Certej, râul Crişul Alb-dren pe malul Crişul Alb, 
sursa subterană- puţuri Folorit; sursa subterană- izvorul Baniu; sursa subterană- izvor 
Hondol, sursa subterană-izvor Bocşa, sursa subterană -dren Densuş, dren pe malul 
pârâului Galbena, sursa pârâul Sălaş, sursa pârâul Romos, sursa pârâul Târnăvița, 
sursa subterană, izvor Buceș-Vulcan, sursa subterană Băița, pârâul Râușor – 
Sarmizegetusa, sursa subterană foraj Ciula – Răchitova, sursa subterană foraj Cârneşti 
– Toteşti, sursa subterana izvor Cheile Cibului Bozeş, sursa sunterană dren pe malul 
pârâului Valea Cătunii; 

 Tratarea apei în staţiile de tratare: Sântămărie Orlea; Staţia Sânpetru-
Hunedoara; Staţia de tratare Cinciş-Teliuc; Staţia de tratare Hobiţa-Pui; Staţia de tratare 
Certej; Staţia de tratare Crişcior-Brad; Staţia de pompe Folorat-Geoagiu; Staţia de 
tratare Roşcani; Staţia de tratare  Hondol; Staţia de tratare  Bocşa; Staţia de tratare 
Strei-Densuş, Staţia de tratare Sălaş-Mălăieşti; Staţia de tratare Romos; Staţia de 
tratare Tarnița; Staţia de tratare Buceș-Vulcan; Staţia de tratare Băița; Staţia de tratare 
Sarmizegetusa-Hobiţa, Staţia de tratare Răchitova-Ciula, Staţia de tratare Toteşti-
Cârneşti, Staţia de tratare Băcâia-Bozeş, Staţia de tratare Stănija. 

 Sistemul de transport al apei potabile; 
 Distribuţia apei în localităţi, organizate ca sectoare de exploatare reţele apă:  

Deva (cu sector Dobra, Veţel, Certej, Şoimuş), Hunedoara (cu sector Teliuc), Haţeg, 
Călan, Simeria, Brad, Geoagiu, Sălaș, Toteşti. 

 Staţia de tratare a apei Sântămărie Orlea captează apa din lacul 
hidrocentralei Haţeg şi o supune procesului de tratare urmărind cu stricteţe fluxul 
tehnologic.  
 În funcţie de calitatea apei brute, se stabilesc dozele de reactivi (sulfat de 
aluminiu şi var) şi frecvenţa de spălare a filtrelor. Procesul tehnologic este astfel condus 
încât să se obtină o apă de calitate, conform anexei nr.1 din Legea nr. 458/2002. 
 Din staţia de tratare Sântămăria Orlea se alimentează cu apă potabilă: 
 - oraşele:Deva, Haţeg, Călan şi Simeria (prin intermediul staţiilor de pompare şi a 
rezervorului); 
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- comunele: Sântămărie Orlea (sat Sântămărie Orlea, sat Subcetate), sat Nalat, Bretea 
Română (Bretea Română, Bretea Strei, Plopi, Ruşi, Ocolişu Mare, Covragi, Vâlcele 
Bune, Vâlcele Rele, Băţălar, Gânţaga, Măceu), Călan-distribuţie (Batiz, Călanu Mic, 
Strei, Crişeni, Strei Sângeorgiu, Strei Săcel, Nădăştia de Sus, Nădăştia de Jos, Valea 
Sangeorgiului); Simeria-distribuţie (Simeria Veche, Sântandrei, Bârcea Mare, Săuleşti), 
Băcia (Băcia, Tâmpa, Petreni). 

 Staţia de tratare a apei Sânpetru Hunedoara, captarea principală este 
asigurată dintr-o sursă de suprafaţă, din Râul Bărbat prin intermediul barajului Hobiţa. 
Captarea de rezervă se asigură din puţuri subterane amplasate în zona staţiei de 
tratare Sânpetru. În funcţie de calitatea apei brute, se stabilesc dozele de reactivi (sulfat 
de aluminiu şi var) şi frecvenţa de spălare a filtrelor. Procesul tehnologic este astfel 
condus încât să se obtină o apă de calitate, conform anexei nr.1 din Legea nr. 
458/2002. 
  Din această sursă de apă se alimentează prin intermediul staţiilor de 
pompare şi rezervoarelor municipiul Hunedoara; 

 Stația de tratare Cinciș- Teliuc  
 Captarea apei din conducta de aducțiune Hobița-Hunedoara, proces de 
tratare a apei: decantare, filtrare, clorinare, inmagazinare și disribuție în comuna Cinciș. 
Apa potabilă este acumultată în rezervoare de apă de 200, 250 și 300 mc din care se 
alimentează satele Cinciș-Cerna, Teliucu Inferior şi Teliucu Superior. 

 Stația de tratare Hobița – Pui 
 Captarea apei din râul Bărbat, deznisipator, stație de tratare conteinerizată: 
injecție de coagulant, decantare, filtare, clorinare cu hipoclorit de sodiu, inmagazinare și 
distribuție. 

Din această sursă de apă care are la plecare două rezervoare de 200 mc se 
alimentează comuna Pui formată din satele Hobița, Rau Barbat, Pui, Galați şi 
Ponor (rezervor Ponor). 
 Staţia de tratare Certej, sursa de apă pentru alimentarea cu apă a localităţii 

Certeju de Sus, este apă de suprafaţa ce provine din Tăul Făerag captată în amonte de 
localitate la cca 2,8 Km. Tratrea apei se face în staţia de tratare Certej, prin adăugare 
de policlorură de aluminiu şi var, decantare, filtrare şi dezinfecţie cu clor gazos. Apa 
potabilă este acumulată într-un rezervor de 500 mc iar apoi distribuită populaţiei din 
comuna Certej; 

 Staţia de tratare Crişcior Brad, sursa de apă şi staţia de tratare a apei sunt  
amplasate în localitatea Crişcior pe râul Crişul Alb; 
 Staţia de tratare a apei Crişcior, cu capacitarea apei din sursa de suprafaţă 
din râul Crişul Alb şi un proces care să realizeze îndepărtarea din apă a suspensiilor 
grosiere prin coagularea şi decantare a suspensiilor fine filtrare rapidă, şi o dezinfecţie 
eficientă prin clorinare. 
 Stația de tratare Crișcior asigură apa pentru municipiul Brad și comuna 
Crișcior, distribuția apei realizându-se prin intermediul stației de pompare și conducta 
de aducțiune Dn 300 mm, precum și a rezervoarelor amplasate pe Dealul Lia 
(1x2500mc+1x1000mc), de unde se alimentează gravitațional rețeaua de distribuție. 

 Staţia de tratare Folorat-Geoagiu, sursa de apă o constituie puţurile de mică 
adâncime, unde apa se clorinează, iar prin staţia de pompare se refulează apa în două 
rezervoare (Geoagiu-Băi 1000 mc şi oraş Geoagiu 300 mc), iar apoi în reţeaua de 
distribuţie care asigură apa la consumatori în Geoagiu-Băi şi Geoagiu-oraş; 

 Staţia de captare Baniu-Roşcani, reprezintă o sursă de apă de profunzime, 
izvorul Baniu fiind captat într-un rezervor subteran. Această sursă are o singură treaptă 
de tratare. După dezinfecţie şi aducţiune într-un rezervor de 300 mc din Dobra, este 
distribuită în comunele Dobra, Ilia şi Gurasada; 
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 Staţia de tratare Hondol, izvorul Hondol este captat la emergenta de 
pământ, apa este colectată într-un bazin cu rol de decantor din care apa trece în bazinul 
ce reprezintă sursa de apă brută. Printr-o conductă de aducţiune apa este dirijată spre 
rezervorul de 200 mc unde are loc clorinarea apei şi apoi distribuţia pe raza satului 
Hondol; 

 Staţia de tratare Bocşa, izvorul Bocşa dupa o curgere scurtă pe suprafaţa 
pământului este captat într-un bazin, de unde apa este pompată prin intermediul unei 
staţii de pompe spre rezervorul de înmagazinare de 100 mc unde are loc clorinarea 
apei iar apoi distribuţia pe raza satului Bocşa; 

 Staţia de tratare Stei-Densuş, sursa de apă provine dintr-un dren cu o 
lungime de 185 m. Apa colectată în căminul colector este pompată cu o pompă 
submersibilă la gospodăria de apă formată din rezervorul de 500 mc unde are loc 
clorinarea apei. Prin intermediul unei staţii de pompare apa este distribuită în comuna 
Densuş formată din satele Densuş, Stei, Hăţăgel, Peşteana, Peşteniţa; 

 Staţia de tratare Sălaş-Mălăieşti, sursa de apă o reprezintă pârâul Sălaş. 
Captarea se realizează printr-o priză de mal, de unde este trecută prin deznisipator. 
Staţia de tratare este formată din bazin de reacţie-coagulare-floculare-decantare, staţie 
dozare reactivi, staţie filtrare apă, sistem de dezinfecţie. 

 Stația de tratare Romos, sursa de apă o reprezintă pârâul Romos, captarea 
este 

realizată printr-o priză de apă de captare, amplasată în corpul barajului, pe malul stâng 
al pârâului romos. Apa captată este decantată intr-un deznisipator, de unde apoi este 
transportată la stația de tratare. Stația de tratare este formată dintr-un decantor lamelar 
în care se dozează reactivul de coagulare, filtrul cu nisip cuartos și instalația de 
clorinare. 

 Stația de tratare Tarnița, captarea de suprafată Tarnița a fost realizată în aval de 
confluența dintre pârâul Fundu Băbii și Valea Ursului. 
Captarea constă dintr-un prag deversor, priza de apă și un deznisipator. Deznisipatorul 
este compus din camera de acces cu rol de liniștire a apei, prevăzută cu bare metalice, 
camera de sedimentare. La intrarea și ieșirea din camera de sedimentare sunt 
prevăzute stavile plane. Din deznisipator apa este condusă la stația de tratare 
monobloc, tip container, care are următorul flux tehnologoc: 
- dozare reactiv coagulare, amestecul apei brute cu coagulant, decantare, dezinfecție 
cu hipoclorit de sodiu. 

 Stația de tratare Buceș-Vulcan 
Captare izvor Buceș-Vulcan 
Camera de captare este alcătuită din 3 compartimente: 
- compartiment de colectare și sedimentare unde sunt reținute particulele solide; 
- compartiment de priză unde apa este preluată apă brută; 
- compartiment de exploatare în care sunt instalate conductele funcționaleȘ 
Stația de clorinare este containerizată, tip monobloc este amplasată în 
perimetrul rezervorului de 50 mc. 
 Stația de tratare Băița 
S1 – captarea apei se realizează prin intermediul unui dren de captare având 

L=14 m prevăzut cu filtru invers și camera de captare. Camera de captare este 
împărțită în 3, primul compartiment având rol de deznisipator, al doilea de rezervor 
tampon, iar al treilea de cameră de vane. Debitul captat al sursei este de 0,7 l/s. 

S2 – captarea apei din puțul forat se realizează cu ajutorul unei statii de 
pompare. Debitul captat al sursei este de 1,3 l/s. 

Stația de clorinare, amplasată în incinta gospodăriei de apă și este echipată cu 
instalație de clor gazos direct în conducta de ieșire din rezervor. Tot în incinta stației de 
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tratare este montată o stație de pompare având Q=3,6 mc/h având rolul de a pompa 
apă de la sursa S2 la rezervorul V1. 
In incinta zonei de protecție sanitară se găsesc și cele două rezervoare: Rezervor V1 = 
70 mc și rezervor V2 = 50 mc. 

 Stați de tratare Sarmizegetusa-Hobiţa 
Captarea apei se realizează printr-o priză de mal cu prag deversor amplasată în albia 
minoră și majoră a pârâului Râușor, de unde apa este trimisă în deznisipator. 
Instalații de tratare, aducțiune și înmagazinare, formate din gratar amonte prag 
deversor, deznisipator, rezervor tampon subteran V=6, stație modulară de tratare 
dimensionată pentru 600 mc/zi, rezervoare de înmagazinare V=2x50 mc; V=200mc. 

 Staţia de tratare Răchitova-Ciula 
Alimentarea cu apă se realizează din două foraje (Dn 200 mm, H=70 m) situate la sud-
est de localitatea Ciula Mare, în lunca pârâului Răchitova. Captarea se realizează 
realizează cu ajutorul unor pompe submersibile. Staţia de tratare este formată din 
preclorinare, 2 filtre cu nisip, 2 filtre cu cărbune activ, dezinfecţie ci hipoclorit de sodiu, 
înmagazinare în rezervor cu capacitate 200 mc. 

 Staţia de tratare Toteşti-Cârneşti  
Alimentarea cu apă se realizează din sursa subterană – foraj, care este clorinată prin 
injecţia soluţiei de hipolclorit în conducta de aducţiune a apei spre cele 2 rezervoare de 
150 mc. Staţia de clorinare este compusă din pompa dozatoare, rezervor stocare 
hipoclorit şi debitmetru electromagnetic. Rezervoarele de inmagazinare asigură 
stocarea apei pentru alimentarea cu apă a satelor cârneşti, Păclişa, Toteşti şi Reea. 

 Staţia de tartare a apei Băcâia-Bozeş 
Alimentarea cu apă a satului Bozeş se realizează din conducta de aducţiune a apei de 
la izvorul Cheile Cibului la uzina de îmbuteliere din satul Bozeş.Pentru tratarea apei, în 
containerul afferent staţiei de tratere se află o instalaţie de filtrare a apei şi o instalaţie 
de clorinare a apei cu hipoclorit. 

 Staţia de tratare Stanija  
Captarea apei se realizează din sursa dren longitudinal Valea Cătunii, componente de 
tartare: pompare, filtru multimedia, fitrare filtru cu cărbune activ, corectare pH şi 
clorinare finală.  

  
SC Activitatea Goscom Orăştie prin captările şi staţiile de tratare pe care le 

deţine în exploatare are o capacitate de producere a apei mult mai mare decât sunt 
cerinţele actuale (capacitatea de producție de cca 200l/s). În consecință posibilitățile 
noastre de producție pot asigura în bune condiţii satisfacerea cerinţelor de apă potabilă 
pentru toate localităţile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă. Nu sunt 
restricţii de furnizare a apei, excepţie făcând perioadele secetoase. În următoarea 
perioadă de timp nu sunt necesare investiţii pentru extinderea capacităţii de producere 
a apei potabile a modernizării, automatizării sau retehnologizării unor procese din cadrul 
sistemului de alimentare cu apă. 

Referitor la calitatea apei potabile produsă şi furnizată de SC Activitatea 
Goscom Orăştie, pe parcursul anului 2020, nu s-au semnalat contaminări 
microbiologice ce afectează starea de sănătate a populației. Parametrii de calitate ai 
apei potabile sunt monitorizați în conformitate cu HG 974/2004, modificată şi completată 
de HG 342/2013 prin Programul de audit şi de control în cadrul Laboratoarelor Direcţiei 
de Sănătate Publică Deva, a Laboratorului de analize chimice INSP-Timişoara, Centru 
Regional de Sănătate Publică Timişoara. 
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Reţele de alimentare cu apă la nivelul judeţului Hunedoara: 
Situaţia reţelelor de alimentare cu apă, la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 

2020, este prezentată în Tabelul II.1.1.2.3. 
 

 
Nr. 
crt. 

Staţie de 
tratare apă 

Localităţi 
deservite 

Reţele alimentare cu apă  potabilă 

Lungime 
reţea, 
km 

Volum apă 
distribuită, 

mii mc 

Populaţie 
racordată 

nr. loc. 
Sursa de apă 

1. Sântămăria 
Orlea 

Deva 
(Sântuhalm) 

127,559 
3,21 

3095,121 49.077 
444 

Lacul 
Hidrocentrala 
Haţeg-Râul 

Mare 

Cristur 7,16 46,226 1443 
Veţel 37,231 69,532 2473 
Şoimuş 53,841 88,78 2859 
Haţeg  36,12 358,715 6200 
Nalat,  
Silvaş (nepotabilă) 

4,78 
7,143 

5,013 
23,191 

294 
615 

comune: 
Sântămărie Orlea 

10,926 6,952 1120 

Călan 25,885 296,426 6872 

Bretea Română 44,408 83,522 2266 
sate 38,17 106,670 2627 
Simeria  35,738 440,132 5904 
Simeria Veche, 
Bârcea, 
Sântandrei,Săuleşti, 
Uroi, Cărpiniș 

23,172 94,468 1648 

comuna Băcia 18,967 78,379 1461 

2. Sânpetru Hunedoara 
(Hăşdat, Peştiş) 

205,938 2219,93 54858 
Râul Bărbat 

3. Teliuc Cinciş, Teliuc 14,207 69,473 1572 Râul Bărbat 
4. Pui Pui 22,105 43,344 1792 Râul Bărbat 
5. Certej Certej 13,800 48,965 1479 Lac Făerag 

6. Crişcior 

Brad 53,096 412,479 10233 

Drenuri Brad 
Ţărăţel 7,842 18,279 417 
Com. Crişcior 11,542 76,195 1758 
Bucureșci 9,183 5,662 244 

7. Folorat-
Geoagiu 

Geoagiu 35,86 171,893 3105 
 Puţuri Folorat 

8. Izvor Baniu-
Roşcani 

Dobra 30,41 63,859 1914 
Izvor Baniu Ilia 15,28 51,403 1200 

Gurasada 22,526 25,013 1313 
9. Hondol Hondol 6,567 5,218 227 Izvor Hondol 
10. Bocşa Bocşa 3,527 5,618 255 Izvor Bocşa 
11. Densus Densuş 20,356 32,371 1046 Dren Densuş 
12. Sălaş Sălaş 12,227 24,245 932 Pârâul Sălaş 
13. Romos Romos 17,115 38,701 1684 Pârâul Romos 

14. Tâtnăvița Buceș 16,488 10,149 552 Pârâul 
Târnăvița 

15. Buceș 
Vulcan Buceș-Vulcan 3,897 0,927 154 Izvor Buceș-

Vulcan 
16. Băița Băița 6,68 10,225 394 Sursa Băița 
17. Sarmizegetusa Sarmizegetusa 12,43 14,133 705 Pârâul Râușor 
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18. Răchitova Răchitova 20,008 9,937 483 Foraj Ciula 
19. Toteşti Toteşti 10,942 14,133 652 Foraj Cârneşti 
20 Bozeş Bozeş 6,805 4,121 205 Izvor Bozeş 

 Stănija Stănija 6,699 0,583 92 Dren Valea 
Catunii 

21. 

Valea de Peşti Uricani 56,195 

9457 56445 
Lacul de 

acumulare 
Valea de Peşti 

Lupeni 100,862 
Vulcan 94,648 
Aninoasa 44,234 

22. Braia Lupeni  273 2300 Pârâul Braia 

23. Zănoaga Petroşani 196,843 1293 35412 
Pâraul 

Polatişte+ 
Izvorul 

24. Jieţ 
Petrila 
Petroşani 112,955 1200 11874 Pâraul Jieţ 

25. Taia 
Petrila 
Petroşani  307 18041 Pâraul Taia 

26. Pârâul Rece 
 
Uricani  3 

Suplimentare 
sursă Valea 

de Peşti 

Izvor Pârâul 
Rece 

27. Topliţa 

 
Uricani  104 

Suplimentare 
sursă Valea 

de Peşti 
430 

Izvorul Topliţa 

28. Herţa 

 
Vulcan  151 

Suplimentare 
sursă Valea 

de Peşti 
1587 

Izvor Herţa 

29. Morişoara 

 
Vulcan  299 

Suplimentare 
sursă Valea 

de Peşti 
2386 

Izvor 
Morişoara 

30. Drenuri Jieţ 
Petrila 

 249 
Suplimentare 

sursă Jieţ 
15671 

Sursă 
subterană 

31. Răscoala 
Petrila 

 3 80 Alunu 

32. Dealul Mic 

Orăştie 68,4 

972,862 

20790 

Suprafaţă, 
captare prin 

Baraj 
Sibişel+Râuşor 

Turdaş 7,2 500 
Pricaz 5,1 918 

Râpaş 4,4 52 

Spini 6 230 

Căstău 9 1104 

Rapoltu Mare 14,1 919 

Bobâlna 2,9 504 

Folt 1,9 146 

33. Sibişelul Nou 

Beriu 9 

47,631 

665 Suprafaţă, 
captare prin 

Baraj 
Sibişel+Râuşo 

Orăştioara de Jos 4,5 269 

Sereca 2,2 156 

Sibişel 7,9 715 
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Poienile Beriului 
 
 
 

2,9 

43 

34. Stația de 
tratare Boiu Boiu 1,7 32,02 

 
146 

Subteran: 
Captare izvor 

Boiu 

35. Stația Costești 

Costești 6,4 

32,143 

712 
Subteran: 

Captare Valea 
Rea 

Ludești 6,2 500 

Bucium 3,8 467 

Orăștioara de Sus 5,8 789 

Tabelul nr. II.1.1.2.3. Reţele de alimentare cu apă în judeţul Hunedoara 
 
 
 

 
II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă 
 

În anul 2020 regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 50 – 80 % din 
mediile multianuale, mai mari (80-100% din mediile multianuale) pe râurile din bazinele 
hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Bistriţa, Suceava, 
bazinele superioare ale râurilor: Jiu, Olt, Mureş, Buzău, Putna, Trotuş, bazinele 
superioare şi mijlocii ale Ialomiţei şi Moldovei şi pe cursul Prutului aval Ac. Stânca 
Costeşti şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice Olt inferior, Vedea, 
Argeş şi pe afluenţii Prutului. Cele mai mici valori ale debitelor medii (sub 30% din 
normalele lunare) s-au ȋnregistrat pe râurile din bazinul Bârladului, iar pe cursul superior 
al Prutului debitele au avut valori peste mediile lunare multianuale (figura 2.6). 
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Figura 2.6. Harta cu repartiţia coeficienţilor moduli anuali (raportul dintre debitul mediu anual şi debitul 
mediu multianual) pentru anul 2020, hidrograful debitelor medii lunare (             ) comparativ cu valorile  
normale  lunare (           ),  debitul mediu  anual  2020 (           ),  debitul  mediu  multianual  (             ) la 

câteva staţii hidrometrice reprezentative pentru principalele zone din ţară. 
 
În cursul anului 2020 cele mai importante evenimente meteorologice şi hidrologice 

periculoase s-au înregistrat în luna iunie 2020. Cele mai afectate bazine hidrografice au fost: 
Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Mureş Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, 

Nera, Jiu superior, Olt superior, Trotuş, Prut şi râurile din Dobrogea. Ȋn cursul lunilor iulie şi 

august 2020, s-au înregistrat frecvente scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri 

rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite pe unele râuri 

mici din zonele de deal și munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter 

torențial şi mai importante cantitativ căzute pe durata episoadelor cu instabilitate atmosferică 

accentuată. De menţionat că regimul hidrologic al râurilor, ȋn două din lunile sezonului de 

primăvară 2020 (aprilie şi mai), a fost unul deficitar din punct de vedere al resursei de apă. 
În anul 2020, pe baza situaţiei hidrologice şi a prognozelor meteorologice, 

înaintea declanşării fenomenelor periculoase, au fost emise la nivel naţional 44 
AVERTIZĂRI HIDROLOGICE (34 COD PORTOCALIU şi 10 COD ROŞU), 21 
ATENŢIONĂRI - COD GALBEN, 148 avertizări pentru fenomene imediate (din care 
38 COD ROŞU) şi 264 atenţionări pentru fenomene imediate.  
 
 
II.1.1.4. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă 
 

Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale 
cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii 
acvatice, etc.) sunt rezultatul prezenței presiunilor hidromorfologice care produc un 
impact asupra stării ecosistemelor acvatice şi pot contribui la neatingerea obiectivelor 
de mediu ale corpurilor de apă.  

Conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, corpurile de apă puternic modificate 
sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită „alterărilor fizice” şi-au schimbat 
substanţial caracterul lor natural. Alterarea trebuie să fie profundă, permanentă şi să 
afecteze la scară largă. Conform Art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de apă 
artificiale sunt corpurile de apă de suprafaţă create prin activitatea umană.  

Corpurile de apă puternic modificate si corpurile de apă artificiale au ca obiectiv 
atingerea unui „potenţial ecologic bun”, precum şi atingerea „stării chimice bune”. 

Un corp de apă a fost încadrat în categoria corpurilor de apă puternic modificate 
dacă nu este în stare ecologică bună, consecinţă a alterărilor hidromorfologice potențial 
semnificative, şi a parcurs toate etapele din testul de desemnare, conform cerințelor art. 
4.3 al Directivei Cadru Apă. 

Construcţiile hidrotehnice cu barare transversală (baraje, stavilare, praguri de 
fund) întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului 
hidrologic, transportului de sedimente, dar mai ales asupra migrării biotei. Lucrările în 
lungul râului (îndiguirile, lucrări de regularizare şi consolidare maluri) întrerup 
conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile şi zonele de reproducere 
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ce au ca rezultat deteriorarea stării. Prelevările şi restituţiile semnificative au efecte 
asupra regimului hidrologic, dar şi asupra biotei. 

 Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se 
poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii 
naturale a populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum 
şi alterarea compoziţiei populaţiilor.  

În tabelul următor se prezintă evoluţia procentuală a clasificării corpurilor de apă, 
la nivel naţional, pentru o perioadă de zece ani (2004-2013), observându-se că 
predomină corpurile de apă naturale. 

Numărul total al corpurilor de apă s-a modificat având în vedere aplicarea criteriilor 
din Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, aprobate prin HG nr. 
80 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul 
hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și 
HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent 
porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în 
teritoriul României.  

 

Anul Categoria corpului de apă 

% nr. corpuri de 
apă naturale 

% nr. corpuri 
de apă 

artificiale 

% nr. corpuri 
de apă puternic 

modificate 

Total 

2004 76,91 2,07   21,03* 100 
2007 82,11 2,79 15,09 100 
2012 80,86 3,01 16,13 100 
2013 81,64 2,43 15,93 100 
2015 81,60 2,28 16,12 100 
2016 81,60 2,28 16,12 100 
2017 81,60 2,28 16,12 100 
2018 81,60 2,28 16,12 100 
2019 81,60 2,28 16,12 100 
2020** 81,32 2,28 16,40 100 

* inclusiv corpurile de apă considerate posibil a fi puternic modificate, conform nivelului de informații 
disponibile la acel moment (2004) 

** potrivit proiectului Planului Național de management actualizat 2021 (https://rowater.ro/despre-
noi/descrierea-activitatii/managementul-european-integrat-resurse-de-apa/planurile-de-
management-ale-bazinelor-hidrografice/planuri-de-management-nationale/) 

Tabel II.1.1.4.1 Clasificarea corpurilor de apă la nivel național în perioada 2004-2020 

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, rapoarte conform cerințelor art. 
5 și 13 ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE) 

 

II.1.2. Prognoze 
 
II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă 
 
Prognoza cerințelor de apă pentru folosinţe (populație, industrie, irigații, 
zootehnie, acvacultură/ piscicultură) pentru anul 2030 



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

80 
 

Prognoza cerinţelor de apă s-a elaborat în anul 2014 în cadrul temei: Actualizarea 
studiilor de fundamentare a P.A.B.H. - Evaluarea cerinţelor de apă (an de referinţă 2011) la 
nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă, pentru orizontul de timp 2020 - 2030. 

Pentru realizarea prognozei cerinţelor de apă pentru anul 2030 a fost aplicată 
„Metodologia de prognoză a cerinţelor de apă ale folosinţelor”, elaborată în cadrul Institutului 
Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, metodologie aplicată în elaborarea Planului 
Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice, parte componentă a Schemei Directoare de 
Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice. 
 Prognoza cerinţelor de apă s-a estimat prin metode specifice de prognoză pentru 
fiecare categorie de folosinţă de apă: 

 Populație; 
 Industrie; 
 Irigații; 
 Zootehnie; 
 Acvacultură/piscicultură. 

 În elaborarea prognozei cerințelor de apă pentru populație s-a ţinut cont de: 
 datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică prin Recensământul 

Populaţiei şi Locuinţelor realizat în anul 2011; 
 datele statistice privind evoluţia populaţiei din România realizată de Organizaţia 

Naţiunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia 
Populaţiei) în lucrarea „World Population Prospects: The 2012 Revision” 
publicată la 13 iunie 2013; 

 repartiţia populaţiei pe medii de locuire; 
 coeficientul de creştere a gradului de urbanizare pentru România (conform 

statisticii Organizaţiei Naţinunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi 
Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) din lucrarea „World Urbanization Prospects: 
The 2011 Revision. Average Annual Rate of Change the Percentage Urban by 
Major Area, Region and Country” publicată în octombrie 2012; 

 prognoza evoluţiei populaţiei pentru anul 2030; 
 rata de utilizare a apei pentru populaţie în zonele urbane/rurale, la nivelul 

României; 
 prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU). 

 Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţie s-a realizat pentru trei scenarii în 
funcţie de rata fertilităţii: scenariul minimal (rata scăzută a fertilităţii), scenariul mediu 
(rata medie a fertilităţii) şi scenariul maximal (rata ridicată a fertilităţii). 
 Prognoza cerințelor de apă pentru industrie s-a estimat prin metoda 
prelevărilor pe locuitor, având la bază: 

 volumul de apă industrială prelevat la nivelul anului de referinţă, volum ce a fost 
preluat din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţională „Apele Române”; 

 populaţia la nivelul anului de referinţă; 
 evoluţia principalilor indicatori economico - sociali furnizată de Comisia 

Naţională de Prognoză, prin publicaţia "Proiecţia principalilor indicatori 
economico - sociali în profil teritorial până în 2016", publicat în iunie 2013.  

 Ca şi în cazul prognozei cerinţelor de apă pentru populaţie, prognoza cerinţelor 
de apă pentru industrie s-a realizat pentru trei scenarii de prognoză. 
 Pentru calculul prognozei cerințelor de apă pentru irigații s-au luat în 
considerare:  

 volumele de apă prelevate pentru irigații în anii anteriori realizării calculului; 
 suprafețele prognozate a fi irigate în conformitate cu Strategia Investiţiilor în 

Sectorul Irigaţiilor, elaborată de Fidman Merk at S.R.L. (Ianuarie 2011) pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Proiectul de Reabilitare şi Reformă a 
Sectorului de Irigaţii;  
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 suprafeţele prognozate a fi amenajate pentru irigaţii cu normele de udare 
aferente la nivel național, conform informaţiilor primite de la Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare (ANIF). 
Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză. 

 Prognoza cerințelor de apă pentru zootehnie se referă în mod exclusiv la 
cerința de apă necesară creșterii animalelor în regim industrial, pentru animalele 
crescute în gospodăriile poulației volumele de apă necesare s-au considerat a fi 
înglobate în cerința de apă pentru poluația din mediul rural.  
 Pentru calcul prognozei cerințelor de apă pentru zootehnie s-au luat în 
considerare:  

 datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică ce cuprind efectivele de 
animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare şi judeţe pentru anul de referinţă (2011);  

 numărul populaţiei la nivelul anului de referinţă; 
 prognoza evoluției numărului de locuitori pentru anul 2030 determinată anterior; 
 cerinţa medie de apă pentru animalele crescute în regim industrial. 

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză în funcție de 
coeficienții estimați ai creșterii economice.  
 Prognoza cerințelor de apă pentru acvacultură/piscicultură s-a realizat luând 
în considerare:  

 volumele de apă prelevate în anii anteriori pentru acvacultură/piscicultură, 
volume ce au fost preluate din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţională 
„Apele Române”; 

 suprafeţele amenajărilor piscicole – pepiniere şi crescătorii potrivit Registrului 
Unităților de Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) a Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură. 
Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză care prevăd o 

creștere ponderată a suprafețelor amenajate pentru acvacultură. 
În tabelul nr.II.1.2.1.1 este redată cerința de apă prognozată pe folosințe de apă, pentru 

anul 2030, în cazul scenariului mediu. 
 

 

Folosința de apă 
Cerința de apă 

(mil. mc) 

2030 
Populație  2.097 
Industrie 7.383 
Irigații 1.689 
Zootehnie 164 
Acvacultură/piscicultură 949 
Total România 12.282 

 

Tabelul nr. II.1.2.1.1 Prognoza cerinței de apă pentru anul 2030 

 
 

 Din datele primite de la SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani, rezultă că din 
cauza faptului că în ultimii ani cererea de apă a scăzut substanţial din cauza reducerii 
activităţilor economice din Valea Jiului, nu există dezechilibre privind cererea de apă și 
disponibilitatea apei. 
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II.1.2.2. Riscurile şi presiunile inundaţiilor 
 

Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele principale din ţara  noastră, care 
prin intensitate şi amploare ameninţă populaţia, activitatea economică, mediul, valorile 
culturale şi de patrimoniu. 

În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul anului, acestea având ca 
sursă revărsări naturale ale cursurilor de apă, precipitaţiile abundente, topirea 
zăpezilor, blocajele datorate podurilor de gheaţă sau plutitorilor, etc. 
Practica mondială a demonstrat că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi 
gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, reprezentat de 
măsuri şi acţiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. 
În urma analizării și prelucrării hărților de hazard și de risc la inundații elaborate la 
nivelul fiecărui bazin/spaţiu hidrorafic din România, aferente  scenariului mediu, 
corespunzător debitului maxim cu probabilitatea de depășire 1%, respectiv inundații 
care se pot produce în medie o data la 100 de ani a rezultat, pentru teritoriul ţării, o 

serie de date şi informaţii care constituie o serie  indicatori care descriu consecinţele pe 

care inundaţiile le pot avea asupra populaţiei şi mediului înconjurător. 
 
 
II.1.3. Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă 
 

Regimul hidrologic al râurilor României este direct influențat de precipitații, relief, 
soluri, vegetație și structura geologică, adică de mediul în care se formează, fapt 
deosebit de bine conturat în cadrul țării noastre. În afară de zonalitatea verticală a 
climei, o mare influență asupra regimului hidrologic o are zonalitatea climatică 
orizontală, în special regimul precipitațiilor și temperaturii aerului. 

Până în prezent studiile au arătat, de exemplu, că frecvența inundațiilor este mai 
mare în lunile de primăvară, martie-aprilie, și în cele de vară, iulie-august. Resursa de 
apă este mai redusă în lunile aprilie și septembrie și în acest caz eforturile de 
gestionare a acesteia trebuie orientate către asigurarea disponibilului de apă la sursă. O 
problemă actuală o reprezintă precipitațiile scurte de mare intensitate care conduc la 
creșterea numărului de hazarde de inundații de tip viituri rapide (flash flood). 

România este caracterizată printr-o distribuție neuniformă în spațiu a resurselor 
de apă ale râurilor, cele mai bogate fiind bazinele hidrografice cu suprafeţe relativ mici, 
dar cu altitudini mari, iar cele mai sărace în resursele de apă sunt bazinele afluenților 
direcți ai fluviului Dunărea și ai Litoralului. În ceea ce privește distribuția în timp, 
resursele de apă ale râurilor au mari variații sezoniere. 

În ceea ce privește resursa de apă subterană acviferele capabile să asigure 

debite importante pentru alimentarea cu apă a populației sunt cele acumulate în 

formațiunile cuaternare din luncile inundabile, terasele și conurile aluviale ale râurilor. 
Având în vedere caracterul limitat al resursei de apă subterană, direct 

dependentă de precipitații și de volumele exploatate, în general, apa freatică este 
utilizată pentru irigații și industrie iar pentru alimentarea populației sunt utilizate izvoare 
și apa subterană din acviferul de adâncime. Există zone unde acviferul freatic este 
folosit pentru alimentarea populației dar în procent scăzut. În situația în care resursa 
disponibilă este depășită de debitul anual captat pe termen lung, nivelul apelor 
subterane este supus modificărilor antropogenice care ar putea conduce la 
supraexploatare. 
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Caracterul limitat și vulnerabil al resurselor de apă precum și indispensabilitatea 
resurselor de apă subliniază necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva 
epuizării și degradării. 

Schimbările climatice reprezintă unul din principalii factori cu impact major 
asupra resursei de apă atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 

Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România ținând cont de 

distribuția (variabilitatea) în spațiu și timp a resurselor de apă, caracterul limitat al 

resurselor de apă, variația regimului de curgere, caracterul torențial al bazinelor 

hidrografice, variația spațio-temporală a calității apelor și schimbările climatice trebuie 

întreprinse următoarele măsuri: 
 Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilului de apă la sursă: 

o realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice în 
resurse socioeconomice: noi lacuri de acumulare, noi derivații interbazinale și 

altele asemenea; 
o modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a căror 

distribuție în timp se modifică ca urmare a schimbărilor climatice: reechiparea 

cu noi uvraje și altele asemenea; 
o proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei din 

precipitații; 
o realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulări nepermanente 

laterale cursurilor de apă.  
 Măsuri de adaptare la folosințele de apă / utilizatori:  

o utilizarea eficientă și conservarea apei prin reabilitarea instalațiilor de transport 

și de distribuție a apei și prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii 

cu consumuri reduse de apă; 
o modificări în stilul de viață al oamenilor: reducerea cerințelor de apă, utilizarea 

pentru anumite activități a apei recirculate și altele asemenea; 
o creșterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale; 
o modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerințe 

mai reduse de apă;  
o elaborarea și implementarea unor sisteme de prețuri și tarife pentru apă în 

funcție de folosința de sezon și de resursa disponibilă; 
o utilizarea pentru anumite destinații/folosințe a apelor de calitate inferioară;  
o îmbunătățirea legislației de mediu.  

 Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic: 
o actualizarea schemelor directoare de amenajare și de management, astfel 

încât să se ia în considerare efectele schimbărilor climatice: scăderea 

disponibilului la sursă, creșterea cerinței de apă; 
o aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate, calitate și 

ecositeme sănătoase; 
o introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor 

construi, a unor volume de rezervă care să se utilizeze doar în situații 

excepționale sau realizarea unor lacuri de acumulare cu regim special de 

exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în situații critice; 
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o transferuri inter-bazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în 

anumite bazine; 
o stabilirea unor obiective privind calitatea apei și aplicarea unor criterii de 

calitate a acesteia în scopul prevenirii, controlării și reducerii impactului 

transfrontalier, coordonarea reglementărilor și emiterii avizelor; 
o îmbunătățirea tratării apei reziduale și menajere; 
o armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanțe periculoase 

în apă; 
o identificarea zonelor cu risc potențial la inundații, deficit de apă/secetă. 

 Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:  
o alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate 

unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție 

împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni; 
o alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea 

inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente 

sau construirii de noi diguri; 
o folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea 

digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale 
de amenajare urbanistică; 

o planurile de management al riscului la inundații trebuie revizuite periodic și, 

dacă este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele posibile ale 
schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor; 

o creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul 

populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, 

încheierea de contracte de asigurare și altele asemenea; 
o îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale 

cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații, 

accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.  
 Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta / deficitul de apă se 

vor lua în funcție de fazele de apariție a acesteia / acestuia: 
o servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor/secetă la nivel 

național; 
o diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei; 
o măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;  
o cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei; 
o planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea 

restricțiilor de folosire a apei în perioade deficitare; 
o stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei; 
o mărirea capacității de depozitare a apei; 
o asigurarea calității apei pe timp de secetă. 

În ultima perioadă de timp se observă o variație descrescătoare a volumelor de 
apă prelevate. Această variație nu exprimă doar cerința efectivă de apă, ci poate 
exprima existența anumitor restricții în aprovizionarea cu apă, precum și efectele 
introducerii contorizării consumului de apă, reducerii pierderilor de apă pe rețelele de 
distribuție, etc. 
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Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea 
unor schimbări de comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de 
gospodărire a apelor, cât și al utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față 
de mediu. 
 
II.2. Calitatea apei 
 
II.2.1. Calitatea apei: stare şi consecinţe 
 

Pentru anul 2020 nu s-au primit date de la Administraţia 
Naţională ”Apele Române” pentru capitolele II.2.1.1., II.2.1.2. , II.2.1.3.  
pentru secţiunile de apă din judeţul Hunedoara, aferente bazinelor 
hidrografice: Criş, Mureş, Jiu 
 
II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă 
II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor 
II.2.1.3. Calitatea apelor subterane 
 
II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere 
 

Conform HG 389/2011, zone pentru îmbăiere sunt desemnate acolo unde 
îmbăierea este tradiţional practicată de un număr de utilizatori ai apei de îmbăiere 
considerat mare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, în baza istoricului 
local de folosinţă, a infrastructurii şi serviciilor asigurate şi a altor măsuri luate pentru a 
încuraja scăldatul, inclusiv a măsurilor de promovare în scop turistic a zonei de 
îmbăiere. În categoria apelor de îmbăiere nu sunt incluse apele geotermale utilizate în 
scopuri terapeutice şi nici bazinele de înot/piscinele artificial amenajate. 

La nivelul judeţului Hunedoara nu au fost identificate sau autorizate în anul 2020 
zone de îmbăiere în zone naturale.  
 
II.2.2. Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor 
 
II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă  

În conformitate cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul planurilor de 
management al bazinelor/spațiilor hidrografice sunt considerate presiuni semnificative 
acelea care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă. 
După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se poate 
cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. Această abordare corelată cu lista 
tuturor presiunilor și cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la 
identificarea presiunilor semnificative.  

O alternativă este aceea ca înţelegerea conceptuală să fie sintetizată într-un set 
simplu de reguli care indică direct dacă o presiune este semnificativă. O abordare de 
acest tip este de a compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limită 
relevantă pentru corpul de apă. În acest sens, Directivele Europene prezintă limitele 
peste care presiunile pot fi numite semnificative şi substanţele și grupele de substanţe 
care trebuie luate în considerare. Stabilirea presiunilor semnificative stă la baza 
identificării în continuare a legăturii dintre toate categoriile de presiuni – obiective – 
măsuri. S-a avut în vedere analiza presiunilor și a impactului pe baza utilizării 
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conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response – Activitate Antropică-
Presiune-Stare-Impact- Răspuns).  

Având în vedere noile cerințe ale Ghidului de raportare a Planului de management 
actualizat 2021, elaborat în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei 
Cadru Apă (CIS – DCA), s-a revizuit metodologia privind identificarea presiunilor 
semnificative şi evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de suprafaţă pentru 
aplicare în cadrul  celui de-al treilea ciclu de planificare. Pentru proiectul Planului de 
Management actualizat 2021, încadrarea presiunilor s-a realizat pe baza tipurilor de 
presiuni recomandate de Ghidul EU de raportare a Planului de Management actualizat 
2021, respectiv: presiuni punctiforme, difuze, alterări hidromorfologice (inclusiv prelevări 
de apă), presiuni cantitative pentru apele subterane, alte presiuni antropice, presiuni 
necunoscute etc. 

Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea presiunilor semnificative 
punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de 
apă de suprafaţă: 

 aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind 
epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori 
echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de 
epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 
l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare 
centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, 
aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a 
colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi 
intense;  

 industria:   
- instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile 

industriale (Directiva IED), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 
278/2013 cu modificările și completările ulterioare - inclusiv unităţile care sunt 
inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt 
relevante pentru factorul de mediu apă; 

- unităţile care evacuează substanţe prioritare/prioritar periculoase peste limitele 
legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2008/105/CE 
modificată de Directiva 2013/39/UE, transpusă în legislația națională prin HG 
570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, 
emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru 
principalii poluanţi), în mediul acvatic al Comunităţii; 

- alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează 
legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă; 

 agricultura: 

- fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind 
emisiile industriale (Directiva IED),  transpusă în legislația națională prin Legea nr. 
278/2013, cu modificările și completările ulterioare - inclusiv unităţile care sunt 
inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt 
relevante pentru factorul de mediu apă; 

- fermele care evacuează substanţe prioritare/prioritar periculoase peste limitele 
legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2008/105/CE 
modificată prin Directiva 2013/39/UE, transpusă în legislația națională prin HG 
570/2016, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, 
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emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru 
principalii poluanţi) în mediul acvatic al Comunităţii); 

- alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei 
în vigoare privind factorul de mediu apă; 

În proiectul Planului Național de Management actualizat 2021 au fost inventariate 
la nivel naţional un număr total de 3.997  utilizatori de apă care folosesc resursele de 
apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate, din care, ținând seama de criteriile 
menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 2.429  surse punctiforme potențial 
semnificative (1.104  urbane, 827 industriale, 55 agricole, 243 acvacultură și 200 
alte presiuni de tipul exploatărilor forestiere, etc.). 

 

 
 (Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, proiectul Planului Național de 
Management actualizat 2021) 

Figura II.2.2.1.1 Ponderea presiunilor punctiforme potențial semnificative  
 

Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este 
reprezentată de aglomerări umane, cu cca. 46%, respectiv apele uzate evacuate de la 
sistemele de colectare și epurare a aglomerărilor urbane. 

În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare semnificativă, identificate cu 
referire la modul de utilizare al terenului, se pot menţiona: 
 aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau 

sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, 
precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme; 

 fermele agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a 
dejecţiilor, localităţile identificate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din 
surse agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în 
vigoare, alte unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative; 

 depozitele de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri 
neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale 
abandonate. 

Presiunile difuze provenite din activităţile agricole sunt dificil de cuantificat. Totuşi, 
cantităţile de poluanţi emise de sursele difuze de poluare pot fi estimate prin aplicarea 
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unor modele matematice. De exemplu, modelul MONERIS (Modelling Nutrient 
Emissions in River Systems) permite estimarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) 
luând în consideraţie şase căi de producere a poluării difuze: scurgerea pe suprafaţă, 
scurgerea din reţele de drenaje, scurgerea subterană, scurgerea din zone impermeabile 
orăşeneşti, depuneri din atmosferă şi eroziunea solului. 
 
II.2.2.2. Apele uzate şi reţelele de canalizare 

În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel: ape uzate menajere, 
sunt cele care se evacuează după ce au fost folosite pentru nevoi gospodăreşti în 
locuinţe şi unităţi de folosinţă publică; ape uzate urbane, definite ca ape uzate menajere 
sau amestec de ape menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice şi ape 
uzate industriale, cele care sunt evacuate ca urmare a folosirii lor în procese 
tehnologice de obţinere a unor produse finite industriale sau agro-industriale.  

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape 
uzate menajere cu ape uzate industriale (în general provenite din industria agro-
alimentară) sunt colectate prin sisteme de canalizare şi preluate şi epurate în staţii de 
epurare. 

Apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele 
mai concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea se 
datorează în principal următoarelor aspecte: 

 Ratei reduse a racordării populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi 
epurare a apelor uzate; 

 Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente; 
 Managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare 

(produse secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate 
deșeuri biodegradabile); 

 Dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de 
alimentare cu apă şi canalizare, care se reflectă apoi prin evacuările de ape 
neepurate în emisarii naturali, ceea ce duce la o 

 protecţie insuficientă a resurselor de apă, 

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape 
uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, 
industriale şi agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali 
depinde de debitul apei şi de încărcarea acesteia cu substanţe poluante. 

Poluarea apelor este un proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a 
acesteia, produsă de o activitate umană, în urma căreia apele devin improprii pentru 
folosinţă. Se poate spune că o apă poate fi poluată nu numai atunci când ea prezintă 
modificări vizibile (schimbări de culoare, irizaţii de produse petroliere, mirosuri 
neplăcute) ci şi atunci când, deşi aparent bună, conţine, fie şi într-o cantitate redusă, 
substanțe toxice. Poluarea chimică rezultă din deversarea în ape a unor compuşi 
chimici de tipul: nitraţi, fosfaţi şi alte substanţe folosite în agricultură; unor reziduuri 
provenite din industria metalurgică, chimică, a lemnului, celulozei, din topitorii sau a 
unor substanţe organice (solvenţi, coloranţi, substanţe biodegradabile provenite din 
industria alimentară) etc.. 

Sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate la nivelul judeţului Hunedoara se 
prezinta, astfel: 

 
Sistemul de colectare şi epurare a apelor uzate, administrat de către SC Apa 

Prod SA Deva, se compune din: 
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a. Deva  
Colectarea de ape uzatre se face printr-un sistem mixt de colectare a apelor uzate. 
 În cadrul Programului ISPA a fost construit un nou colector de apă uzată, care 
preia gravitaţional apele uzate din colectoarele mixte, apele uzate orăşeneşti fiind 
transportate către noua Staţie de epurare a municipiului Deva. 
 Prin Programul ISPA pe unele străzi s-a introdus un sistem divizor de colectare al 
apelor, două bazine de reţinere şi supraplin ape pluviale ROB1 şi ROB2, două bazine 
de reţinere ape pluviale RRB1 şi RRB2. 

Pentru asigurarea funcționării sistemului de colectare  a apei uzate orășenești 
dar și pluviale, în municipiul Deva și localitățile Archia, există 17 stații de pompare. 

Stația de epurare a fost realizată conform Proiectului ”Extindere și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, aglomerarea 
Deva” finanțare POS Mediu – axa prioritară 1 din Fonduri de coeziune. 
 Stația de epurare este de tipul mecano-biologică, nămol activ, cu nitrificare-
denitrificare și defosforizare. Capacitatea maximă de epurare a stației este de 833,3l/s. 

 
b. Hunedoara  
Sistemul de canalizare al municipiului Hunedoara este in sistem mixt. 
Prin Programul ISPA o parte a rețelei de canalizare a fost reabilitată multe din 

colectoarele mixte au fost transformate în colectoare de apa pluviale iar pentru 
colectarea apelor uzate menajere au fost executate colectoare noi. 

Apa uzată colectată de pe raza municipiului Hunedoara este transportată printr-
un colector spre stația de epurare Sântuhalm. Stația de epurare nouă a fost finalizată în 
decembrie 2013, prin Programul POS Mediu conform Proiectului ”Extinderea și 
reabilitarea infrastruturii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, aglomerarea 
Hunedoara” – axa prioritară 1 din Fonduri de Coeziune. 

Rețeaua de canalizare separativă – pluvială acoperă cea mai mare parte din 
suprafața municipiului Hunedoara. 

Prin Programul ISPA s-au construit 2 bazine de reținere și supraplin ape pluviale 
cu rol de atenuare a vârfurilor de debit de pe rețeaua de canalizare și limitarea debitului 
de intrare în stația de epurare Sântuhalm. 

În siatemul de canalizare al municipiului Hunedoara se gasesc 14 stații de 
pompare.   

c.Brad  
 Sistemul de canalizare în municipiul Brad este sistem separativ. 
Reţeaua de canalizare în oraşul Brad cuprinde un număr de 9 staţii de 

repompare apă uzată iar cea din comuna Crişcior, 2 staţii de pompare. 
Staţia de epurare este amplasată pe malul stâng al Crişului Alb în perimetrul 

localităţii Mesteacăn, pe partea dreaptă a domeniului DN 76 Brad – Oradea. 
Staţia de epurare Brad – Mesteacăn  este compusă din treapta mecano-biologică 

şi terţiară şi treapta de tratare a nămolului, a fost proiectată pentru o capacitate de 
Q=60 l/s şi o încărcătură de LE 14500 l.e. 

d. Simeria - Sistemul de canalizare în oraşul Simeria este construit în sistem 
unitar. Apele uzate sunt transportate la staţia de epurare amplasată pe malul râului 
Mureş. În baza Proiectului Primăriei oraşului Simeria „Retehnologizarea staţiei de 
epurare Simeria” s-a realizat Staţia de epurare mecano-biologică, dimensionată pentru 
Quz zi max=30 l/s şi o încărcare organică de 13000 l.e., procesul tehnologic cuprinde 
linia apei şi linia nămolului. 

e. Haţeg - Sistemul de canalizare al oraşului Haţeg este mixt (separativ şi unitar), 
pe traseul canalizării sunt amplasate 8 staţii de pompare ape uzate. Apele uzate din 
reţeaua de canalizare sunt evacuate prin intermediul staţiei de epurare Haţeg, care are 
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o capacitate maximă de epurare 120 l/s (13669 l.e.). Fazele procesului tehnologic sunt 
următoarele: epurare mecanică, epurare biologică, epurare chimică şi deshidratare 
nămol. 

f. Călan - Staţia de epurare asigură epurarea apelor uzate colectate din 
localităţile: Călan oraș nou, vechi, Crișeni, Strei Sângeorgiu, Strei, Ohaba Streiului, Strei 
Săcel există rețea de canalizare atât în sistem separativ cât și mixt, rețea care a fost 
reabilitată și extinsă în cadrul  Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Hunedoara”, POS Mediu. 

În urma finalizării lucrărilor de investiții executate în cadrul Proiectului Regional 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, POS 
Mediu – axa prioritară 1 din Fonduri de coeziune, s-a pus în funcţiune staşia de epurare 
ape uzate Călan. 

Stația de epurare asigură epurarea mecanică a apelor uzate şi epurare biologică 
cu nămol activ, cu aerare prelungită. 

Capacitatea maximă de epurare este de 39,1 l/s. 
g. Ilia-Dobra – Reţeaua de canalizare a localităţii Dobra este construită în sistem 

unitar.  
Apele uzate menajere din localitatea Dobra, sunt colectate şi apoi descărcate 

prin două găuri de evacuare intr-o staţie de epurare cu descărcare direct în emisar, 
staţia de epurare nefiind funcţională. 

În localitatea Ilia funcţionează o staţie de epurare dar care nu este preluată de 
SC APAPROD SA. 

h. Geoagiu - Sistemul de canalizare din Geoagiu Băi este de tip mixt compus din 
canale colectoare ape uzate menajere şi colectoare pluviale. Apele uzate menajere 
colectate în reţeaua de canalizare menajeră din Geoagiu Băi sunt conduse într-o staţie 
de epurare mecano-biologică. În localitatea Geoagiu sistemul de canalizare este 
compus din canalizare menajeră, iar apele uzate se descarcă în noua staţie de epurare 
din Geoagiu oraş care este compusă din 2 linii de epurare amenajate paralel, fiecare 
dimensionată pentru Q=240 mc. 

i. Certej - Sistemul de canalizare este gravitaţional. Apele uzate se descarcă în 
staţia de epurare Certej, care nu este funcţională.  

j. Băcia – Sistemul de canalizare deserveste localitățile aparținătoare comunei 
Băcia, rețeaua de canalizare este de tip separativ colectează numai ape menajere, 
asigurând transferul acestora prin intermediul a 4 stații de pompare. Staţia de epurare 
este mecano-biologică, cu o capacitate de 2x160 mc/zi şi o încărcătură de 1600 L.E. 

k. Sălaş – apele uzate din sistemul de canalizare a celor 4 localităţi arondate 
comunei Sălaş sunt dirijate spre staţia de epurare prin intermediul a două staţii de 
pompare echipate corespunzător pentru asigurarea unei bune funcţionări a sistemului. 
Staţia de epurare din comuna Sălaş este o staţie de epurare mecano-biologică, este 
dimensionată pentru o capacitate de 190 mc/zi şi o încărcătură de 950 L.E. 

l.Romos – Sistemul de canalizare din localitățile Romos și Romoșel este format 
din rețeaua de canalizare menajeră de tip separativ și stații de pompare. 

Apele uzate menajere din localitatea Romos sunt epurate într-o stație de epurare 
mecano-biologică . 

Apele uzate menajere din localitatea Romoșel sunt epurate în două stații de 
epurare mecano-biologice. 

m.Băița – Rețeaua de canalizare a localității Băița este construită în sistem 
separativ.  

Apele pluviale sunt colectate prin colectoare deschise și transportate gravitațional 
către emisari. 
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Apele uzate menajere sunt direcționate spre stația de epurare de tip mecano-
biologică. 

n. Silvaş – Reţelele de canlizare din satul Silvaş sunt de tip separativ iar pe 
traseul acesteia sunt 3 staţii de pompare. 

Pentru epurarea apelor uzate, a fost construită o staţie de epurare e tip mecano-
biologică. 

o. Nălaţ – Colectarea apelor uzate menajere din localitatea Nălaţ se face printr-
un sistem centralizat compus dintr-un colector principal şi colectoare strdale. 

Pentru epurarea apelor uzate a fost construită o staţie de epurare de tip mecano-
biologică. 
 p. Răchitova – Reţeau de canalizare pentru localităţile comunei Răchitova este 
construită de tip separativ, apele meteorice fiind colectate prin rigole deschise cu 
descărcare în emisarii din zonă. 
 Pentru dirijarea apelor uzate spre staţia de epurare, au fost prevăzute 4 staţii de 
pompare. 
 Staţia de epurare Răchitova este de tip mecano+biologic, cu o capacitate de 205 
mc/zi. 
 r. Şoimuş – Reţeaua de canalizare din localitatea Şoimuş este construită de tip 
separativ. Pentru zonele în care colectarea apelor uzate nu se poate realiza 
gravitaţional, există 13 staţii de pompare. 
 Staţia de epurare Şoimuş este de tip mecano-biologic, cu o capacitate de 367,4 
mc/zi şi o încărcătură de 2000 L.E.  
 s. Teliuc - Reţeaua de canalizare a comunei este construită de tip 
separativ.Pentru buna funcţionare a sistemului de canalizare s-au prevăzut şapte staţii 
de pompare care preiau efluentul uzat din zonele joase şi îl pompează în tronsoanele 
de canalizare situate la o cotă superioară. 
 Staţia de epurare Teliuc este de tip mecano-biologic, cu o capacitate de 2x240 
mc/zi, distribuită pe două module biologice paralele, treapta mecanică fiind comună 
celor 2 linii biologice. 
 ş. Veţel şi Leşnic - Reţeau de canalizare a localităţilor Herepeia, Veţel şi Leşnic 
este construită de tip separativ. 
 Apele uzate din canalizarea localităţilor Veţel şi Herepeia sunt transportate spre 
staţia de epurare Veţel gravitaţional şi prin intermediul a 8 staţii de pompare. 
 Apele uzate din canalizarea localităţii Leşnic sunt transportate spre staţia de 
epurare Veţel gravitaţional şi prin intermediul a 5 staţii de pompare. 
 Staţia de epurare Veţel este de tip mecano-biologic, cu o capacitate de 195 mc/zi 
şi o încărcătură de 1000 L.E.  

Staţia de epurare Leniş este de tip mecano-biologic, cu o capacitate de 100 mc/zi 
şi o încărcătură de 500 L.E.  
 

Sistemul de canalizare la nivelul b.h. Jiu administrat de către S.C. Apa Serv 
Valea Jiului S.A. este mixt fiind compus din două colectoare principale amplasate în 
lungul văilor celor două braţe ale Jiului: 

- Colectorul de Est: Petrila şi Petroşani; 
- Colectorul de Vest: Lupeni, Vulcan şi Aninoasa. 
Acestea se unesc în camera de intersecţie a Staţiei de epurare Dănuţoni, care 

este situată la limita dintre Municipiul Petroşani şi oraşul Aninoasa, respectiv la 
confluenţa dintre Jiul de Est şi Jiul de Vest. Oraşul Uricani are propriul sistem de 
colectare şi epurare a apelor menajere. 
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Reţeaua de canalizare are atât canale unitare cât şi canale separate pentru 
apele menajere şi apele pluviale, ponderea mai mare având-o canalizarea apelor uzate 
menajere.  

S.C. Apa Serv S.A. Petroşani are 2 staţii de epurare: 
- Staţia de epurare Dănuţoni cu treaptă terţiară (pentru oraşele Petrila, Petroşani, 

Aninoasa, Vulcan şi Lupeni); 
- Staţia de epurare Uricani cu treaptă biologică (pentru oraşul Uricani). 

 
 Lungimea reţelelor de canalizare în localităţile judeţului Hunedoara se prezintă 
după în tabelul de mai jos: 

Nr.  
crt. 

Localitaţi deservite Reţele de 
canalizare (km) 

Lungime reţea, km Populaţie racordată 
 (nr. locuitori) 

1. Petrila 40,415 21603 
2. Petroşani 83,571 35376 
3. Aninoasa 12,420 4151 
4. Vulcan 59,622 23000 
5. Lupeni 61,029 20921 
6. Uricani 12,502 8473 
7. Deva 

Sântuhalm 
110,698 

1,9 
48,324 

258 
8. Cristur 6,088 1396 
9 Veţel 31,868 1145 

10. Şoimuş 14,073 762 
11. Brad 53,096 8795 
12. Tărățel 1,92 232 
13. Crişcior 14,094 851 
14. Bucureşci 1,408 11 
15. Simeria 34,92 5272 
16. Simeria 

Simeria Veche, Bârcea, 
Sântandrei, Săuleşti, Uroi, 

Cărpinuș 

8,08 450 

17. Băcia  13,289 1272 
18. Haţeg 22,811 5909 
19. Nălat,  

Silvaş (nepotabilă) 
2,101 
3,427 

216 
290 

20. Sântămăria Orlea 4,5 355 
21. Călan 25,43 6844 
22. Bretea Română 

sate 
18,307 
32,297 

325 
1493 

23. Hunedoara 
Hășdat Peștiș 

168,7 53374 

24. Cinciş, Teliuc 13,811 1403 
25. Certej 3,5 748 
26. Geoagiu 20,5 2121 
27. Dobra 1,8 148 
28. Ilia 4,85 773 
29. Sălaş 13,670 888 
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Tabelul nr. II.2.2.2.1. Lungimea reţelelor de canalizare 

 
II.2.3. Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei 
 

Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de 
poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile 
europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 
2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea 
Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele 
apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei 
corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor.  

Planurile de management ale bazinelor hirografice reprezintă principalul 
instrument de implementare a Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE și a majorităţii 
prevederilor din celelalte directive europene din domeniul calităţii apei. Cele mai 
importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor uzate sunt 
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 
98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Directiva 2006/11/CE privind 
poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al 
Comunităţii şi Directivele “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 
86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, Directiva 91/676/CEE privind 
protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, 
amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 

Directiva Cadru 2000/60/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în 
domeniul gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene 
stricte pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în 
domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de 
apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor 
puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. 
Conform acestei Directive, Statele Membre din Uniunea Europeană trebuie să asigure 
atingerea stării bune a tuturor apelor de suprafaţă până în anul 2015, mai puţin corpurile 
de apă pentru care se cer excepţii de la atingerea obiectivelor de mediu. 

În conformitate cu cerinţele art. 14(1b)  al Directivei Cadru Apă, la 22 decembrie 
2019 a fost publicat Documentul privind problemele importante de gospodărirea 
apelor realizat la nivel bazinal şi naţional, care a inclus și rezultatele procesului de 
informare şi consultare a publicului pe o durată de 6 luni (iunie - decembrie 2019). 

 (https://rowater.ro/wp-content/uploads/2020/12/Probleme-Importante-de-
Gospodarire-a-Apelor-Sinteza-Nationala-2019.pdf).  

Documentul își propune să evidențieze problemele importante de gospodărirea 
apelor în România - problematici cheie care stau la baza stabilirii măsurilor necesare 
atingerii obiectivelor de mediu. Problemele importante de gospodărirea apelor sunt 
tratate în relație cu presiunile exercitate asupra corpurilor de apă de suprafață și 
subterane pentru care există riscul neatingerii obiectivelor de mediu, precum şi a 

30. Romos 15,76 1500 
31. Băița 5,71 210 
32. Rachitova 15,877 434 
33. Toteşti 10,498 222 
34. Bozeş 7,874 157 
35. Orăştire 94,2 20790 
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sectoarelor economice aferente acestor presiuni și sunt în concordanță cu problemele 
de gospodărire a apelor de la nivelul Districtului Internațional al Dunării în cadrul 
documentului Significant Water Management Issues 2019, elaborat de către  Comisia 
Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea (ICPDR), cu contribuția țărilor dunărene 
(https://www.icpdr.org/main/public-participation-interim-overview-swmi). 

Următoarele problematici importante privind gospodărirea apelor care afectează în 
mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi apelor subterane, cu impact major 
în gestiunea resurselor de apă au fost identificate: poluarea cu substanţe organice, 
poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe periculoase și alterările hidromorfologice.  

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau 
indirecte de ape uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din 
surse industriale sau agricole, și produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului 
în apele de suprafaţă şi în consecinţă are impact asupra compoziţiei 
speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării ecologice a apelor.  

O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în 
special cu azot și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce 
determină schimbarea compoziţiei și scăderea biodiversitatii speciilor, precum şi 
reducerea posibilității de utilizare a resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. 
Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin atât din surse 
punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient 
epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, 
utilizarea fertilizanţilor, etc). 

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi din surse agricole este principalul instrument comunitar care reglementează 
poluarea cu nitrați provenită din agricultură. Principalele obiective ale acestei directive 
sunt reducerea poluării produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi 
optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului şi 
prevenirea poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse în planuri de acţiune.  

Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost 
elaborate şi aplicate Coduri de bune practici agricole, cât şi Programe de Acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la 
început doar în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate 
în România încă din anul 2005. La prima desemnare zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) 
din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul României. În anul 2008 ZVN au fost 
revizuite, extinzându-se  suprafaţa la 58% din teritoriul României. În anul 2013, în urma 
consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca România să nu mai desemneze zone 
vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de Bune Practici Agricole și  
măsurile din Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform prevederilor 
articolului 3 (5) al Directivei. Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat prin 
Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013, avand, în principal, în vedere aplicarea principiului 
de prevenire a poluării.  

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul 
de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse 
agricole, aprobat prin HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 
protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, cu completările 
şi modificările ulterioare, survenite în urma deciziei de aplicare a Programului de 
Acțiune pe întreg teritoriul României. 

https://www.icpdr.org/main/public-participation-interim-overview-swmi
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Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin 
sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale 
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole. 

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut 
ca măsură generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de 
acţiune pe întreg teritoriul României. 

Hotărârea de Guvern nr. 964/2000, prin care Directiva 91/676/CEE privind 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole a fost transpusă în 
legislația internă din România a  suferit modificări ce au intrat în vigoare începând cu 
data de 4 iunie 2021, când HG nr. 587/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial.  

Cea mai importantă modificare, în ceea ce îi privește pe fermieri, se referă la 
obligațiile legale ale acestora, care sunt acum cuprinse în Programul de acțiune pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Programul de 
acțiune). Până la modificarea adusă de această Hotărâre de Guvern, prevederile 
obligatorii erau cuprinse în Codul de bune practici agricole. Prin separarea normelor 
obligatorii de recomandări se simplifică textul legislativ și, pe cale de consecință, se 
ușurează înțelegerea și aplicarea prevederilor legale.  

Totodată, Codul de bune practici agricole a devenit un document consultativ 
pentru fermieri. Trebuie avut în vedere că aplicarea de agricultori în mod voluntar nu se 
referă și la acele măsuri care sunt cuprinse și în Programul de acțiune, acestea din 
urmă fiind obligatorii. De asemenea, în legătură cu codul de bune practici agricole, în 
cazul când prevederile acestuia sunt parte din cerinţele legale în materie de gestionare 
(SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), acestea sunt 
obligatorii în condițiile solicitării și aprobării oricărei forme de sprijin financiar. 

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE 
privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, 
contribuie la reducerea emisilor de nutrienți.  

La nivel național sunt necesare măsuri suplimentare potențiale pentru 
reducerea poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare 
punctiformă, măsuri pentru reducerea poluării difuze generate de ferme 
zootehnice, vegetale și asupra terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor 
de mediu ale corpurilor de apă. Măsurile propuse sunt altele decât măsurile de bază 
pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în principal Directiva Consiliului 
91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse 
agricole, Directiva 2009/128/CE de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în 
vederea utilizării durabile a pesticidelor și Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/ CEE 
ale Consiliului.  

În contextul actualizării legislației în ceea ce privește aplicarea Codului de 
bune practici agricole, prin HG nr. 587/2021 pentru modificarea şi completarea 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, la 
art. 5, aliniat (1), pct. a) al Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, se 
precizează că aplicarea Codului de bune practici agricole (CBPA)  se face în mod 
voluntar de către fermieri. În acest context, măsurile sub CBPA care în Planul 
Național de management actualizat, aprobat prin HG nr. 859/2016, erau 
considerate măsuri de bază pentru implementarea cerințelor Directivei Nitrați, 
începând cu 2021 devin măsuri suplimentare.  
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Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole planificate pentru perioada 
2022-2027 se referă în general la: reducerea eroziunii solului, aplicarea practicilor de 
cultivare pentru reducerea utilizării/poluării cu produse fitosanitare, protejarea corpurilor 
de apă împotriva poluării cu pesticide, aplicarea codului de bune practici agricole, 
respectiv alte măsuri decât cele din Programul de Acțiune (descrise în Anexa 9.4), 
aplicarea codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună practică 
în ferme, consultanță / instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în păşuni, 
realizarea şi menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât 
cea prevăzută înde legislația în vigoare, aplicarea agriculturii organice, prevenirea și 
combaterea poluării din activitățile agricole în zonele care se confruntă cu constrângeri 
naturale, constrângeri naturale semnificative sau cu alte constrângeri specifice (de ex. 
conversia terenurilor arabile în păşuni).  

Una dintre măsurile suplimentare importante este construirea platformelor 
comunale de stocare a gunoiului de grajd. Prin intermediul proiectului “Controlul integrat 
al poluării cu nutrienți din România” s-au realizat la nivel național costuri de investiții în 
perioada 2016 – 2021 pentru un număr de 68 platforme comunale de depozitare și 
managementul gunoiului de grajd în valoare de 29.447.706 Euro. Se precizează că 
pentru operarea și întreținerea platformelor comunale de stocare a gunoiului de grajd a 
fost estimat un cost mediu de cca. 25.000 euro/an/platformă. În perioada 2022-2027 
sunt planificate să se realizeze preliminar 206 platforme comunale de depozitare și 
managementul gunoiului de grajd în valoare de 128.575.000 Euro costuri de investiții și 
alte costuri.  

Potrivit Planului Național de management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 
pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din 
bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul 
României, prin aplicarea modelului MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver 
Systems) se pot realiza același tip de scenarii privind prognoza calității apelor, respectiv 
evaluarea emisiilor de nutrienți și a  potențialul și efectului măsurilor de bază și 
suplimentare de reducere a nutrienților. Modelul MONERIS este folosit pentru estimarea 
emisiilor provenind de la sursele de poluare punctiforme şi difuze. Modelul a fost 
elaborat şi aplicat în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr. 80/2011 și 
HG nr. 859/2016 pentru evaluarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) în mai multe 
bazine/districte hidrografice din Europa, printre care şi bazinul/districtul Dunării. În 
ultimul timp, modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat atât la nivel naţional 
(al statelor din Districtul internaţional al Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine 
internaţionale (Tisa). 

Poluarea cu nutrienți este cauzată de emisii punctiforme și difuze de azot și fosfor 
în mediul acvatic. Dintre sursele punctiforme luate în considerare în modelul MONERIS 
se menționează stațiile de epurare urbane, evacuările de ape uzate neepurate sau 
epurate de la sistemele de colectare din aglomerările urbane și de la unitățile industriale 
și fermele zootehnice care sunt înregistrate în E-PRTR. În ceea ce privește sursele de 
emisii  difuze, așezările umane, activitățile agricole, fondul natural și alte surse au fost 
considerate ca fiind importante în producerea poluării cu nutrienți. 

În perioada ulterioară elaborării Planul Național de Management aprobat prin HG 
80/2011 au fost realizate îmbunătăţiri şi actualizări ale modelului MONERIS. Pentru 
estimarea modurilor (căilor) de producere a poluării difuze cu nutrienți și a emisiilor de 
nutrienți de la surse, precum și aportul acestora la emisiile totale, modelul MONERIS 
(Venohr et al., 2011) a fost aplicat la nivelul întregului district internațional al Dunării și a 
avut în vedere condițiile hidrologice din perioada 2009 – 2012. MONERIS este utilizat la 
calcularea emisiilor de azot și fosfor în apele de suprafață, retenția nutrienților în râuri și 
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încărcările rezultate, la nivel de district internațional al Dunării, național și local. De 
asemenea, modelul este pretabil pentru câțiva parametri cheie de management, la 
elaborarea scenariilor de management viitoare cu relevanță la nivel de bazine și 
evaluarea impactului acestora asupra calității apelor.  

În cazul surselor de poluare difuze, estimarea încărcărilor cu poluanţi a apelor este 
mai dificilă decât în cazul surselor punctiforme având în vedere modul diferit de 
producere a poluării. Pe lângă emisiile punctiforme, modelul MONERIS ia în 
considerare următoarele moduri (căi) de producere a poluării difuze: 

- depuneri din atmosferă; 
- scurgerea de suprafaţă; 
- scurgerea din reţelele de drenaje; 
- eroziunea solului; 
- scurgerea subterană; 
- scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti. 

Rezultatele aplicării modelului îmbunătățit la nivelul districtului internaţional al 
Dunării, utilizând date actualizate pentru perioada 2015 - 2018, vor fi incluse în Planul 
de Management al Districtului Hidrografic Internațional al Fluviului Dunărea (2021).  
Rezultatele vor fi disponibile în toamna anului 2021 și vor fi incluse în Planul  Național 
de Management actualizat 2022-2027. 

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea 
corpurilor de apă și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În 
conformitate cu prevederile directivelor europene în domeniul apelor, există 3 tipuri de 
substanțe chimice periculoase, și anume: 

 substanțe prioritare – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ 
asupra mediului acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile; 

 substanțe prioritare periculoase – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă 
același risc ca și cele precedente și în plus sunte toxice, persistente și 
bioacumulabile; 

 poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți 
specifice unui anumit bazin hidrografic. 

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, 
metalele, hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, 
etc. În vederea atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu 
standardele de calitate impuse la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea 
progresivă a poluării cauzate de substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și 
stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare 
periculoase.  

În Figura II.2.3.1 este ilustrată evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al 
corpurilor de apă cuprinse în proiectul celui de-al treiela Plan de Management, 
comparativ cu cel de-al doilea Plan de Management, pentru cele două cicluri de 
planificare aferente. 

Având în vedere rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și stării 
în cadrul draft-ului (proiectului) Planului Național de Management actualizat 2021,  
comparativ cu evaluarea din Planul Național de management aprobat prin HG nr. 
859/2016, se constatată creşterea numărului de corpuri în stare bună şi foarte 
bună/potențial bun, la 67,53 %, ceea ce indică faptul că efectul măsurilor cuprinse în 
programele de măsuri pentru perioada 2016-2020 începe să se facă simțit. Comparativ 
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cu evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață realizată în Planul Naíonal 
de Management arobat prin HG nr. 859/2016, se constată că procentul de corpuri de 
apă evaluate în stare bună a crescut ușor (de la  97,72% la 98,15%). 

Evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă –
– proiectul Planului Național de Management actualizat-2021 comparativ cu 
Planul Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 

 
Figura II.2.3.1 

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, proiectul Planul Național de 
Management actualizat 2021) 

Integrarea prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu alte politici sectoriale 
reprezintă un aspect important în scopul identificării și evidențierii  sinergiilor şi  
potenţialelor conflicte. Procesul este în derulare pentru a intensifica conlucrarea cu 
diferite sectoare precum hidroenergia şi agricultura, coordonarea dintre managementul 
cantitativ al resurselor de apă şi managementul inundaţiilor, în conformitate cu cerințele 
Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, precum şi 
mediul marin, prin Directiva privind Strategia Marină 2008/56 /EC. Acest fapt contribuie 
la elaborarea și completarea, strategiilor naționale și regionale, precum și la elaborarea 
Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice actualizate. 

În cadrul proiectului Planului Național de management actualizat s-au stabilit 
măsuri pentru fiecare categorie de probleme importante de gospodărirea apelor, pe 
baza progreselor înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în primul și al doilea 
Plan de management, a rezultatelor privind caracterizarea bazinelor/spaţiilor 
hidrografice, impactului activitățílor umane și analizei economice a utilizării apei, atât 
pentru apele de suprafață, cât și pentru cele subterane, având în vedere cele mai noi 
informații disponibile. Proiectul celui de-al treilea plan de management include în 
continuarea celui de-al doilea plan de management, măsuri de bază și suplimentare 
care se implementează până în anul 2027 și sunt stabilite, dacă este cazul, și măsuri 
pentru planificarea după anul 2027, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale 
corpurilor de apă. 

Având în vedere actualizarea măsurilor planificate a se implementa în perioada 
2016 – 2020, precum și evaluarea măsurilor implementate în perioada 2016 – 2018, s-
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au evaluat  progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile implementate. În cadrul 
proiectului Planului Național de management actualizat 2021 s-a realizat evaluarea 
progreselor înregistrate în implementarea programului de măsuri stabilit pentru al doilea 
ciclu de planificare (2016-2020).  În scopul evaluării stadiului implementării programului 
de măsuri s-a avut în vederea realizarea măsurilor de bază și suplimentare prevăzute în 
anexele Planului Național de Management actualizat  aprobat prin HG nr. 859/2016, cu 
termene planificate de realizare a măsurilor  în perioada 2016-2020. De asemenea, au 
fost luate în considerare și măsurile care erau planificate să se realizeze după anul 
2021 și care au început să se implementeze în avans. 

Măsurile monitorizate se adresează tuturor presiunilor potențial semnificative 
pentru care se implementează măsuri de reducere a poluării, în vederea conservării 
sau atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. De asemenea, măsurile 
suplimentare se adresează în special activităților agricole și aglomerărilor umane, în 
vederea atingerii obiectivelor de mediu, acolo unde implementarea măsurile de bază 
nu este suficientă. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Până la sfârșitul anului 2020, la nivel național s-au realizat măsuri de bază și 
suplimentare din cadrul programului de măsuri al primului ciclu de planificare, care, din 
punct de vedere financiar, se situează la valoarea cheltuielilor de investiții și alte 
costuri de circa 7.238  milioane Euro, ceea ce reprezintă cca.52,4% din totalul 
planificat pentru perioada 2016-2021. De asemenea, au fost realizate costuri de 
operare – întreținere anuale în valoare de 346,624 milioane Euro, suportate de către 
utilizatorii de apă care au implementat măsuri. 

În ceea ce privește situația realizării programului de măsuri la sfârșitul anului 
2020 (Figura II.2.3.2), comparativ cu cea planificată în Planurile de management 
actualizate ale bazinelor /spațiilor hidrografice 2016-2021, se observă că cele mai multe 
costuri revin implementării măsurilor de bază şi suplimentare pentru aglomerările 
umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și activitățile agro-
zootehnice și industriale, precum și a altor măsuri de bază referitoare la 
reglementarea/autorizarea, controlul și monitorizarea surselor semnificative de poluare, 
precum și cele aferente alterărilor hidromorfologice. 

Progrese înregistrate la nivel național în implementarea Programului de măsuri 
2016-2020 
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Figura II.2.3.2 

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, proiectul Planul Național de 
Management actualizat 2021) 

De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate până în 2020 
sau sunt în curs de implementare până la sfârșitul anului 2021, și anume: 

- măsuri constructive și tehnice aplicate aglomerărilor umane, unităților industriale și 
activităților agricole; de exemplu: asigurarea unor limite ale concentrațiilor de poluanți 
mai stringente decât cele prevăzute în legislația în vigoare, construirea platformelor 
comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd sau aplicarea de măsuri 
peste cerințele directivelor europene în domeniul apelor (construirea de sisteme 
centralizate de colectare și epurare a apelor uzate în aglomerări umane mai mici de 
2000 l.e.); 

- măsuri tehnice pentru domeniul alterărilor hidromorfologice (ex. îndepărtarea 
obstacolelor pentru asigurarea conectivității longitudinale, restaurarea conectivității 
longitudinale și laterale a corpurilor de apă, reducerea eroziunii costiere); 

- măsuri de eco-condiționalitate și agro-mediu din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală, aplicarea Codului de Bune Condiții Agricole și de Mediu, aplicarea 
Codului de Bune Practici în Ferme, pentru respectarea unor standarde de 
management pe care trebuie să le urmeze sau să le atingă fermierii în scopul 
reducerii emisiilor de nutrienți; 

- studii de cercetare și proiecte menite să clarifice problemele și incertitudinile 
semnalate la elaborarea  Planului de Management aprobat prin HG nr. 859/20116 
(debit ecologic, stare ecologică, monitorizarea suplimentară a substanțelor prioritare, 
monitoring investigativ pentru stabilirea fondului natural, etc.), măsuri în cadrul 
planurilor de management ale ariilor naturale protejate. 

Pe baza analizei progresului în implementarea măsurilor de bază și suplimentare 
comparativ cu situația planificată în Planul de Management aprobat prin HG nr. 
859/2016 s-a constatat faptul că: 
 51,05 % din măsurile planificate au fost implementate, din care: 

- 44,37 % dintre măsuri sunt identice cu cele planificate; 

0

5000

10000

15000 12513

384 588 4 580

14071

2741

70 640 0 578

4028

29 31 15 32 22
130

78 13

2909

189 21

3210

Măsuri de bază planificate  (art.
113a-l)
Măsuri de bază realizate (art. 113a-l)

Măsuri suplimentare planificate (art.
11.4-5)

milioan



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

101 
 

- 5,15 % dintre măsuri sunt măsuri noi, neprevăzute în Planul de Management 
aprobat prin HG nr. 859/2016; 

- 1,53 % din măsuri au fost modificate având în vedere noi informații privind 
eficiența măsurii, etc.; 

 48,95 % din măsurile planificate nu au fost implementate, din care : 
- 21,33 % nu au fost realiate din diferite motive ; 
- 6,69 % din măsuri nu au mai fost necesare datorită fie reducerii din diverse 

cauze obiective a poluării produse de presiunile semnificative (unele măsuri au 
fost abandonate, nemaifiind necesare, după reevaluarea situaţiei din unităţile 
economice (unităţi închise, în conservare) și atingerea obiectivelor de mediu ale 
corpurilor de apă, fie alte măsuri implementate în paralel pe același corp de apă 
au condus deja la atingerea obiectivelor de mediu; 

- 20,93 % din măsuri au fost transferate pentru implementare în al doilea ciclu de 
planificare. 

În urma evaluării situaţiei împreună cu utilizatorii de apă şi autorităţile care 
implementează programul de măsuri în perioada 2016-2021, s-a constatat că, în unele 
cazuri, există probleme în ceea ce priveşte realizarea măsurilor la termenele stabilite, 
dintre care cele mai des întâlnite sunt următoarele:  

• capacitatea tehnică și instituțională insuficientă a autorităților pentru implementarea 
mecanismelor necesare realizării măsurilor;  

• alocarea cu întârziere a fondurilor necesare din cauza derulării cu întârziere a 
procedurilor de achiziții; 

• proceduri anevoioase de promovare a finanţării care conduc la depăşirea termenelor 
prevăzute pentru demararea proiectelor; 

• alocarea de fonduri insuficiente de la bugetul de stat și local pentru măsurile ce 
trebuiau realizate în al doilea ciclu de planificare, având în vedere contextul 
economic european și mondial; 

• dificultății în realizarea tehnică a lucrărilor de execuție de către contractanți 
(diminuarea potențialului pieței muncii în sectorul construcțiilor); 

• întârzieri în implementarea măsurilor din cauza problemelor legate de regimul juridic 
al terenurilor pe care se execută lucrările, etc. 

Administrația Națională „Apele Române”, autoritatea competentă în domeniul 
managementul resurselor de apă, monitorizează în continuare stadiul implementării 
programului de măsuri, conform cerințelor Directivei Cadru Apă, și intervine, în măsura 
responsabilităților, pentru conștientizarea / impulsionarea utilizatorilor de apă în vederea 
realizării măsurilor planificate în cadrul planurilor de management bazinale actualizate.  

II.2.4. Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor 
 

 Pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor legate de apă, Comisia 
Europeană a considerat necesară elaborarea unei noi politici, comune, unitare şi 
coerente, care să ţină seama de toate aspectele: atât cele referitoare la necesităţile 
omului, cât şi cele de care depinde existenţa ecosistemelor. După un lung proces 
decizional, a fost aprobată, în anul 2000, Directiva Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), 
care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe 
principiile dezvoltarii durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela 
Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare a 
minimum 11 directive europene în domeniul apei, dintre care Directiva 91/271/CEE 
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privind epurarea apelor uzate urbane ocupă un loc important, termenele sale de 
implementare fiind cruciale pentru atingerea stării bune a apelor.  

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape 
uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau scurgerile apei de ploaie. Poluarea  
apelor  cauzată de aglomerarile umane se datorează în principal următorilor factori: 

 Ratei reduse a populaţiei racordate la sistemele colectare şi epurare a apelor 
uzate 

Serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare au un rol important 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Datorită ratei reduse a populaţiei racordate la 
sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate, se produce poluarea râurilor prin 
evacuarea apelor uzate menajere prin rigole, direct în râu şi poluarea pânzei freatice 
prin infiltrarea în sol a apelor uzate. 

 Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor  de epurare existente 
Staţiile de epurare reprezintă principalul mijloc pentru tratarea apelor poluate, însă, 

dacă acestea nu funcţionează corespunzător, conduc la poluarea apelor de suprafaţă 
cu substanţe organice, nutrieţi şi substanţe toxice. 

 Managementului necorespunzător al deşeurilor  
Dezvoltarea  zonelor urbane necesită o mai mare atenţie şi din punct de vedere al 

colectării deşeurilor menajere prin construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi 
eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor, întâlnită deseori pe malurile râurilor şi a 
lacurilor. 

 Dezvoltării zonelor urbane şi protecţiei insuficiente a resurselor de apă 
Captările de apă pentru potabilizare sunt reglementate prin lege, în ceea ce 

priveşte calitatea apei şi protecţia sursei de apă. Lipsa zonelor de protecţie constituie un 
pericol de contaminare a apei. 

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când 
acestea nu sunt preepurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descărcate în 
receptor.  

În vederea protecţiei calităţii apelor subterane şi de suprafaţă şi îmbunătăţirea 
calităţii acestora se impun: 

- asigurarea monitoringului adecvat pentru protecţia resurselor de apă; 
- îmbunătăţirea calităţii apei în vederea atingerii stării ecologice bune a 

corpurilor de apă în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru privind Apa, 2000/60/EC; 
- realizarea proiectelor de investiţii de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de 

epurare ape uzate urbane în scopul implementării directivelor europene în domeniul 
apelor; 

- perfecţionarea metodologiilor, normelor şi reglementărilor din domeniul 
gospodăririi apelor. 
La folosinţe principal poluatoare de pe teritoriul judeţului Hunedoara se efectuează 
controale de gospodărire a apelor privind modul de funcţionare al folosinţelor de apă, 
respectarea prevederilor actelor de reglementare precum şi modul de realizare a 
măsurilor din programele de etapizare, interzicându-se evacuarea în receptorii naturali 
a apelor uzate, substanţelor poluante ce depăşesc concentraţiile stabilite în actele de 
reglementare, aplicându-se în acelaşi timp penalităţi, respectându-se deci principiul 
statuat  de  Directiva 2000/60/CEE – Directiva Cadru Apa, “poluatorul plăteste”. 

Capitolul „Apa” a fost întocmit pe baza datelor disponibile, primite de la la 
Administraţia Naţională ”Apele Române”, operatorii economici din judeţul 
Hunedoara care asigură captarea, tratarea, distribuţia apei potabile, servicii de 
colectare şi epurare a apelor uzate, respectiv SC Apa Serv Valea Jiului, SC Apa 
Prod SA Deva, SC Activitatea Goscom SA Orăştie, precum şi de la Direcţia de 
Sănătate Publică a judeţului Hunedoara. 
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 III. SOLUL.   
 
           Solul este definit ca fiind stratul de la suprafaţa scoarţei terestre format din 
particule minerale, materii organice, apa, aer şi organisme vii. Este un sistem 
dinamic, care îndeplineste multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor 
umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. 
          Solul reprezintă stratul superior afânat al litosferei, care posedă ca însuşire 
esenţială fertilitatea, însuşire dezvoltată în cursul formării şi evoluţiei sale şi care-l 
diferenţiază net de rocă, aceasta fiind sterilă. Solul, împreună cu atmosfera, 
constituie mediul de dezvoltare al plantelor, el formându-se ca rezultat al interacţiunii 
factorilor de mediu.                                                                                                                                        
 
 
III.1.    Calitatea solurilor: stare şi tendinţe. 
 
           III.1.1  Repartiţia terenurilor pe clase de calitate  
 
 
             Încadrarea solurilor pe clase de calitate se prezintă în tabelul  de mai jos, 
conform studiilor pedologice executate pe terenurile agricole de către Oficiul de 
Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara. 
 
           
Modul 

de 
folosinţ

ă 

Suprafaţ
a in ha 

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

h
a 

% 
din 
tota

l  

ha 

% 
din 
tota

l  

ha 
% 
din 

total  
ha 

% 
din 

total  
ha 

% 
din 

total  

Arabil 78033 - - 151
7 

1,9
4 

2004
8 

25,6
9 38004 48,7

1 
1846

4 
23,6

6 
Păşuni, 
fâneţe 193572 - - 721

0 
3,7
2 

2911
9 

15,0
4 78553 40,5

8 
7869

0 
40,6

6 
Vii 16 - - - - 16 100 - - - - 

Livezi 1372 - - 26 1,9
0 308 22,4

5 410 29,8
8 628 45,7

7 
TOTAL 272993 - - 875

3 
3,2
1 

4949
1 

18.1
3 

11696
7 

42,8
5 

9778
2 

35,8
1 

 
Tabelul  III.1.1.1  Repartiţia terenurilor pe clase de calitate în judeţul Hunedoara 
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Figura nr.1.1.1. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate în judeţul Hunedoara 
 

 

 
 

Figura nr.1.1.2. Ponderea tipurilor de folosinţă din totalul agricol în judeţul 
Hunedoara 

 
 
          III.1.2. Terenuri afectate de diverşi factori limitativi 
 
           Conform datelor furnizate de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Hunedoara - Deva,  în tabelele următoare este prezentată suprafaţa terenurilor, 
afectată de diferite procese. 
 

Inundaţii Stagno -
gleizare Gleizare Eroziunea de 

suprafaţă 
Eroziunea de 

adâncime 
ha ha ha ha ha 

14.112 78.826 33.833 87.060 8.687 
        

Tabelul III.1.2.1. Situaţia  suprafeţelor afectate de diferite procese (ha) 
 

1

10

100

1.000

10.000

100.000

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V

Repartiţia terenurilor agricole pe clase de calitate în judeţul Hunedoara

Arabil

Pasuni, fanete

Vii

Livezi

27.5%

72.0%

0.0%
0.5%

Ponderea tipurilor de folosinţă din totalul agricol în judeţul Hunedoara

Arabil

Pasuni, fanete

Vii

Livezi
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Eroziunea  de  suprafaţă prin apă 

Terenuri 
colmatate 

Terenuri 
decopertate 

Terenuri 
deranjate 
antropic Moderată Puternică Foarte 

puternică 
Excesivă 

ha ha ha ha ha ha ha 
60.764 23.416 646 2.234 653 4,5 51 

 
Tabelul III.1.2.2.. Inventarul terenurilor afectate de eroziune de                                                                                                                                               

suprafaţă, colmatate şi decopertate 
 
 

Suprafaţa totală afectată de eroziunea de 
adâncime 

Din care: 
Şiroiri 
rigole Ogaşe Torenţi şi 

ravene 
ha ha ha ha 

8.687 1.616 3.245 3.826 
 

Tabelul III.1.2.3. Inventarul terenurilor afectate de eroziunea de adâncime 
 

 

Suprafaţa totală 
afectată de inundaţii 

Din care: 
Inundabil mai rar decât 

o dată la 5 ani 
Inundabil la 2-

5 ani 
Inundabil o dată pe 

an şi mai des 

ha ha ha ha 
14.112 12.921 105 1.158 

 
Tabelul III.1.2.4. Inventarul terenurilor afectate de inundaţii 

 
 
 

 
 

Total suprafaţă 
afectată 

Din care cu intensitate de manifestare 
Foarte 
slabă Slabă Moderată Puternică Foarte 

puternică Excesivă 

ha ha ha ha ha ha 
78.826 26.393 27.576 13.943 6.732 4.178 4.00 

 
Tabelul III.1.2.5. Inventarul terenurilor afectate de excesul de umiditate  

din precipitaţii şi scurgeri laterale (stagnogleizare) 
 
 

 

Total 
suprafaţă 
afectată 

Din care cu intensitate de manifestare 

Foarte 
slabă Slabă Moderată 

 
Puternică 

 

Foarte 
puternică Excesivă Mlaştini 

şi bălţi 

ha ha ha ha ha ha ha ha 
33.833 6.644 8.702 6.156 6.247 3.271 2.268 545 

  
Tabelul III.1.2.6. Inventarul terenurilor afectate de excesul de umiditate din pânza 

freatică şi din izvoare de coastă (gleizare) 
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  III.2  Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 
 
 
          Folosirea unor produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii 
solului este o practică foarte veche. Dar, ca şi în cazul îngrăşămintelor chimice, 
utilizarea incorectă, precum şi depozitarea sau evacuarea necontrolată a acestor 
produse poate produce efecte puternic negative asupra solului. Astfel, prin 
consistenţa şi compoziţia chimică a reziduurilor provenite din complexele de creştere 
industrială a animalelor, acestea pot deveni un factor de poluare a solurilor. 
Cantitatea şi compoziţia chimică a reziduurilor este influenţată de furajarea 
animalelor cu raţii mai concentrate în proteine, suplimentate cu adaosuri de săruri 
minerale, inclusiv cu microelemente, de tipul de adăpost, de natura substanţelor 
folosite pentru igienizarea şi dezinfectarea adăposturilor, de durata timpului de 
stocare a reziduurilor. În zona gospodăriilor rurale individuale, s-a produs o 
dezvoltare a efectivelor zootehnice care generează cantităţi importante de dejecţii 
animaliere (deşeuri). Acestea sunt acumulate în platformele de gunoi săteşti, fără 
amenajări de protecţie a mediului. Impactul asupra mediului se resimte prin 
ocuparea terenurilor agricole şi impurificarea pânzei de apă freatică. 
            Conform Ordinului MMGA nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării 
Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi 
decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de 
management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi 
potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de 
organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, 
control şi decizii, aplicarea îngrăşămintelor organice şi a celor minerale trebuie să se 
facă în zona vulnerabilă pe baza Programului de acţiune în zonele vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi din surse agricole elaborat în acord cu prevederile Codului de 
bune practici agricole.  

În judeţul Hunedoara există 46 de localităţi unde există surse de nitraţi din 
activităţi agricole stabilte prin Ordinul nr. 1552/743/2008.  
           Degradarea solului este procesul care determină distrugerea stratului fertil de 
la suprafaţă şi imposibilitatea refacerii lui. Eroziunea, ca formă de degradare a 
solului sau a rocilor, se datorează acţiunii ploilor, vântului şi a omului, care ,prin 
lucrările agricole, a distrus textura solului. Omul, printr-o folosire abuzivă a 
pământului, a dus la o micşorare a capacităţii de reţinere a apei în sol. 
           Solul este locul de întâlnire a poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice 
dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc în sol. Apele de înfiltraţie impregnează 
solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime, râurile poluate infectează suprafeţele 
inundate sau irigate, aproape toate reziduurile solide sunt depozitate pe sol, ducând 
la degradarea lui. 
           Caracteristicile solului variază de la o zonă la alta în funcţie de numeroşi 
factori, cum ar fi clima şi altitudinea. Repartiţia solurilor nu este întâmplătoare, ea 
corespunde unor reguli stricte de identificare. Solurile se formează şi sunt dispuse în 
funcţie de tipul de rocă, de climă , relief, organisme vii, la care se mai adaugă şi   
,,vârsta peisajelor ’’.Schimbările climatice acţionează şi ele asupra evoluţiei şi calităţii 
solurilor. 

Activitatile din sectorul industrial generează deşeuri care necesită depozitare 
definitivă. De asemenea, depozitarea deşeurilor municipale se realizează în 
continuare pe amplasamente care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor 
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de mediu. Terenurile de sub depozite sunt degradate, dar există riscul contaminării 
solului şi în exteriorul depozitelor. 
           Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din 
vecinătatea acestora sunt degradate (prezintă fenomene de ravenare, şiroire), 
infertile şi, unele dintre ele, prezintă o contaminare destul de pronunţată cu metale 
grele (Cu, Zn, Pb, Mn, Cd), mai ales solul din apropierea exploatărilor şi uzinelor de 
preparare.  
             

In anul 2020 s-a început reactualizarea listelor județene de situri potențial 
contaminate, contaminate și remediate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Au 
fost transmise un numar de 71 solicitari catre Unitatile Administrativ Teritoriale de pe 
raza judetului Hunedoara in vederea identificarii siturilor contaminate si potential 
contaminate conform procedurii din legea mai sus amintita. S-a primit raspuns din 
partea unui numar de 21 UAT-uri privind actualizarea datelor si reinventarierea 
siturilor contaminate si potential contaminate. Au fost transmise tuturor 
deținătorilor/agenților economici care iși desfășoara activitatea pe suprafețe potențial 
contaminate/contaminate solicitări pentru completarea anexelor 3 și 4 din Legea nr. 
74/2019. În urma răspunsurilor primite și după analizarea listei vechi de situri, s-a 
stabilit o listă județeană provizorie (la nivelul lunii decembrie 2020) care conține 
următoarele:  

- 3 situri potențial contaminate ce conțin materiale periculoase cu conținut de 
plumb, situate la Mintia – Vețel, Șoimuș și Hunedoara; 

- 8 situri contaminate prezentate în tabelul următor: 
 
Codul 
judetean 
de 
identificar
e a sitului 
(cod 
atribuit de 
SIM/COSI
S, unul din 
ele) 

Localitatea Denumirea 
sitului 

Supraf
ata 
(ha) 

Statutul sitului 
(operational/neope
rational) 

Detinator
ul 
(numele 
sau 
denumire
a 
detinator
ului, 
dupa caz) 

ROAPMHD
0004 

Vulcan Depozit de 
zgura si 
cenusa de 
rezerva 

8 operational SCEH 
SA-
Sucursala 
Electroce
ntrale 
Paroseni 



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 

102 
 

ROAPMHD
0005 

Vulcan Depozit de 
zgura si 
cenusa 
Valea 
Caprisoarei 

35,4 operational SCEH 
SA-
Sucursala 
Electroce
ntrale 
Paroseni 

ROAPMHD
0006 

loc.Bejan,co
muna 
Soimus 

Depozit de 
zgura si 
cenusa mal 
drept rau 
Mures 

57,13 neoperational SCEH 
SA-
Sucursala 
Electroce
ntrale 
Deva 

ROAPMHD
0007 

loc.Bejan,co
muna 
Soimus 

Depozit de 
zgura si 
cenusa 
Bejan 

150,11 operational SCEH 
SA-
Sucursala 
Electroce
ntrale 
Deva 

ROAPMHD
008 

mun. 
Hunedoara 

Depozit de 
zgură 
Buituri 

68,87 
sau 
84,2 

operațional ArcelorMit
tal 
Hunedoar
a SA 

ROAPMHD
009 

mun. 
Hunedoara 

Oțelărie 101,86
3 

operațional ArcelorMit
tal 
Hunedoar
a SA 

ROAPMHD
0010 

mun. 
Hunedoara 

turnarea 
otelului,fabri
carea 
produselor 
de cocserie 

108,28
6 

neoperațional Municipiul 
Hunedoar
a 
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ROAPMHD
0011 

com. Baru fabricarea 
de cărămizi 
refractare 

8,73 fără activitate SC 
Refracera
m SRL 

 
  
     III.2.1 Zone afectate de procese naturale: din suprafața totală agricolă a județului 
Hunedoara – 272.993 ha, următoarele suprafețe de teren au fost afectate de 
procese naturale: 
 
 

Suprafaţa totală cu alunecări de teren În brazde În valuri În trepte Prăbuşiri 

ha ha ha ha ha 
8.997 5.958 2.892 14 133 

 
 
 
 
III.3  Presiuni asupra stării de calitate a solurilor 
 
 
    III.3.1 Utilizare şi consumul de îngrăşăminte 
 
    COD INDICATOR- Cod indicator România:RO 25 
                                   Cod Indicator AEM:CSI 25 
    DENUMIRE  - Balanţa brută a substanţelor nutritive 
 
    DEFINIȚIE  - Indicatorul estimează surplusul de azot de pe terenurile agricole. 
Acest lucru se realizează prin calcularea balanţei dintre cantitatea totală de azot care 
intră in sistemul agricol şi cantitatea totală de azot ieşită din sistem, pe hectarul de 
teren agricol. 
 
 Agricultura, prin particularităţile sale, reprezintă una dintre activităţile 
economice cu influenţă directă asupra mediului. Aceste influenţe sunt determinate în 
principal de fragmentarea proprietăţii agricole, de dotarea cu utilaje agricole şi lipsa 
fondurilor necesare pentru asigurarea unei fertilizări raţionale, bazate pe studii 
agrochimice a solurilor. 
         Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot si fosfor a provocat poluarea 
chimică a solului şi a apei. Consumul de îngrăşăminte chimice reprezintă 
intensitatea utilizării fertilizanţilor chimici asupra suprafeţei agricole şi se calculează 
ca un raport între consumul de îngrăşăminte chimice (azotoase, fosfatice şi potasice) 
şi suprafaţa totală agricolă. 
 
În tabelele de mai jos sunt prezentate: consumul de îngrăşăminte chimice în judeţul 
Hunedoara în perioada 2016-2020 şi evoluţia consumului de îngrăşăminte în 
perioada 2016-2020, așa cu reiese din informațiile de la Direcția pentru Agricultură 
Județeană Hunedoara. 
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An 

Îngrăşăminte chimice folosite 
(tone substanţă activă) 

N+P2O5+K2O 
(kg/ha) 

N P2O5 K2O Total Arabil Agricol 
2016 1333 123 12 1468 59.99 59.99 
2017 1548 210 41 1799 60.00 60.00 
2018 1602 258 46 1906 60.00 60.00 
2019 1602 258 46 1906 60.00 60.00 
2020 1678 795 403 1678 88,14 88,14 
 
 

Tabelul III.3.1.1. Situaţia utilizării îngrăşămintelor în perioada 2016-2020 în judeţul 
Hunedoara 

 
 

 
 

 
Figura 3.1.1. Utilizarea îngrăşămintelor chimice în judeţul Hunedoara în perioada 

2016 - 2020 
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Figura 3.1.2. Tendinţe în utilizarea îngrăşămintelor chimice în jud. Hunedoara în 
perioada 2016 - 2020 

 
 

 
Consum 

îngrăşăminte 
jud. Hunedoara 

2016 2017 2018 2019 2020 

76 66,57 1232 43,93      43,93 

 
             Tabelul III.3.1.2. Evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice, kg/ha 
 
 

           
 
 

Figura 3.1.3. Consum de îngrăşăminte în jud. Hunedoara 
 
 
.          Utilizarea în exces a pesticidelor poate avea un impact negativ asupra 
mediului înconjurător, deci implicit şi asupra sănătăţii oamenilor. Odată cu aderarea 
României la UE, o serie de substanţe active considerate foarte dăunătoare pentru 
sănătate au fost interzise pentru a fi utilizate în agricultură. 
           În prezent, se încurajează foarte mult produsele bio, dar procesul de 
conversie a pământurilor exploatate în mod convenţional în lumea biologică nu se 
poate face de azi pe mâine.  În acest context, mulţi agricultori care lucrează în 
domeniu recomandă o reformă progresivă.  În ultimii 10 ani au fost făcute progrese 
enorme, prin interzicerea utilizării în agricultură a unor substanţe active periculoase 
pentru sănătatea omului. 
            Aplicarea managementului integrat al pesticidelor, utilizarea substanţelor 
alternative şi gestionarea riscurilor vor favoriza producerea unor alimente agricole 
corespunzatoare, care să ţină seama de mediul înconjurator şi siguranţa sănătaţii 
publice, reducând astfel dependenţa de produsele fitosanitare. 
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    III.3.2. Consumul de produse de protecţia plantelor. 
 
 
       Situaţia utilizării produselor fitosanitare în judeţul Hunedoara a fost obţinută  de 
la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara şi este prezentată în 
următorul tabel: 
 
    

Produsul 
fitosanitar 

Suprafaţa (ha)/ cantitate(tone substanţă activă/an) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ha 
To 
s.a. 

ha 
To 
s.a. 

ha 
To 
s.a. 

ha 
To  
s.a. 

ha 
To 
s.a 

Insecticide 8525 3,0 9750 5,0 16100 6 16100 6,0 16478 6,0 

Fungicide 9164 11,0 9170 11,0 16100 16 16100 16,0 20679 16,0 

Erbicide total 28570 48,0 29538  25,0 29068 23 29068 23,0 24841 23,0 

     -grâu 9120 9,0 9786 5,0 9468 4,0 9468 4,0 7420 4,0 

     -porumb 19450 39,0 19752  20,0 19600 19,0 19600 19,0 17421 19,0 

 
 
      III.3.3. Evoluţia suprafeţelor de îmbunătăţiri funciare. 
 
               În ultimii 5 ani, la nivelul judeţului Hunedoara, nu s-au efectuat lucrări de 
îmbunătăţiri funciare. 
 
III.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a 
solurilor. 
 
 
 COD INDICATOR-    Cod indicator România:RO 26 
                                   Cod Indicator AEM:CSI 26 
 DENUMIRE  -            Suprafaţa destinată agriculturii ecologice 
 DEFINIŢIE  -              Indicatorul cuantifică ponderea suprafeţei destinată agriculturii 
ecologice (suma zonelor actuale cu agricultură ecologică şi a zonelor în curs de 
transformare), ca proporţie raportată la suprafaţa agricolă totală. 
 
        În judeţul Hunedoara, în anul 2020, numărul total de operatori înscriși ce 
practică agricultură ecologică este de 270, din care producători agricoli 258. 
Suprafața totală este de 2185 hectare.Nu s-a modificat față de anul 2019. 
       Operatorii sunt obligaţi să îndeplinească, timp de trei ani, condiţii specifice unei 
astfel de sistem de cultură: au interdicţie să folosească îngrăşământe chimice. După 
această perioadă de conversie de trei ani la terenurile agricole şi de un an la 
animale, se poate începe vânzarea de produse ecologice. 
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IV. UTILIZAREA TERENURILOR 

 

   IV.1 Stare şi tendinţe 

 

  IV.1.1. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare 

 

         Din datele pe care le deținem de la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara 

reiese faptul că, în urma cadastrării, judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 707.291 hectare, 
din care 273.139 hectare teren agricol, 374.332 hectare suprafaţă fond forestier, 5.906 
hectare ape curgătoare şi stătătoare (inclusiv bălţi) şi 53.914 hectare reprezentând alte 
suprafeţe (aici fiind inclusă şi suprafaţa locuită). 

 

 

Nr. 

crt. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Suprafaţa (ha) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Arabil 79232 79266 77023 78033 77946 

2 
Păşuni 

nat. 
117754 116734 118399 111451 111415 

3 
Fâneţe 

nat. 
83434 82913 83354 82121 82376 

4 Vii 9 16 16 16 19 

5 Livezi 1313 1372 1372 1372 1383 

TOTAL 
AGRICOL 

281742 279301 280164 272993 273139 

 

Tabelul   IV.1.1.1. Repartiţia pe categorii de folosinţă a terenurilor agricole  din judeţul 
Hunedoara între anii 2016-2020 
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Nr.crt Specif. U.M.(ha) 
Clase de pretabilitate și folosință 

I II III IV V Total 

1 Arabil ha - 593 19400 39437 21100 80530 

2 Pășune 

fâneață 
ha - 7600 29100 73620 89160 199480 

3 Vii ha - - 13 - - 13 

4 Livezi ha - 20 240 320 490 1070 

5 Total ha - 8213 48753 113377 110750 281093 

 

 

 

Tabelul IV.1.1.2. Repartiţia terenurilor pe clase de pretabilitate în judeţul Hunedoara, în anul 
2020 

Categoria de acoperire/utilizare 
Suprafaţa 

Ha  % 

Terenuri agricole, din care: 273139 38.63 
Teren arabil 77946 11.02 
Păsuni 111415 15.75 
Fâneţe 82376 11.65 
Vii si pepiniere viticole 19 0.01 
Livezi şi pepiniere pomicole 1383 0.20 
Păduri 374332 52.92 
Ape şi bălţi 5906 0.84 
Construcţii 16153 2.28 
Căi de comunicaţii şi căi ferate 9841 1.39 
Terenuri degradate şi neproductive 27920 3.95 

TOTAL 707291 
100 

 

          

 

        Tabelul IV.1.1.3. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire, în anul 2020 
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Figura nr. IV.1.1.1. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire, în anul 

2020 (% din suprafaţa totală) 

 

 

 

 

 

Figura nr. IV.1.1.2. Repartizarea terenurilor agricole, în anul 2020 (% din suprafaţa totală 
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IV.1.2. Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor 

 

Categoria de 
acoperire 

Suprafaţa (ha) Schimbări în 
acoperirea 
/utilizarea 
terenurilor,2
016-
2020(ha) 

Schimbări în 
acoperirea 
/utilizarea 
terenurilor(% 
din anul 2016-
2020) 

2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 707212 707261 707319 707291 707291  +30  +0.04 

Terenuri 
agricole 

281742 279301 280164 272993 273139 -8603 -3.05 

Teren arabil 78232 78266 77023 78033 77946 -1286 -1.62 

Păsuni 117754 116734 118399 111451 111415   -6339  -5.38 

Fâneţe 83434 82913 83354 829121 82376   -1058  -1.26 

Vii si 
pepiniere 
viticole 

9 16 16 16 19  +13  47.66 

Livezi si 
pepiniere 
pomicole 

1313 1372 1372 1372 1383  70  +5.33 

Terenuri 
neagricole,t
otal 

425519 428018 427127 434298 427152  +8633  +2.02 

Păduri 365078 368205 368274 374608 374332  +9254  +2.53 

Ape şi bălţi 5865 5713 5680 5680 5906 +41 +0.69 

Construcţii 10018 9818 9931 9931 16153 +6135 +61.23 

Căi de 
comunicaţii şi 
căi ferate 

16297 16510 16414 16417 9841 -6456  -39.61 

Terenuri 
degradate şi 
neproductive 

28261 27772 26828 27662 26920  -341  -1.20 

 



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 

 

112 

 

 

Figura nr. IV.1.2.1. Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor, în perioada 

2016 - 2020(ha) 

 

 

Figura nr. IV.1.2.2. Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor, în perioada 

2016 - 2020 (% din anul 2016) 
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Figura nr. IV.1.2.3. Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor agricole, în perioada 2016 - 
2020 (ha) 

 

 

 

Figura nr. IV.1.2.4. Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor agricole, în perioada 2016 - 
2020 (% din anul 2016) 
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IV.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediului      

 

        Nu este cazul   

 

IV.3. Factorii determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor 

 

        Nu este cazul 

 

IV.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor 

 

        Nu avem date 
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V. PROTECȚIA NATURII ȘI BIODIVERSITATEA 
 

V.1. Amenințări pentru biodiversitate și presiuni exercitate asupra 
biodiversității 
 

V.1.1. Speciile invazive. 
  

Speciile invazive sunt definite ca fiind speciile a căror introducere și/sau 
extindere poate reprezenta o amenințare la adresa biodiversității sau poate avea 
consecințe neprevăzute. Principalele căi de transport a speciilor invazive sunt drumurile 
și căile ferate, iar dintre cele naturale zonele aluviale deoarece acestea sunt lineare și 
sunt afectate de perturbații naturale (fluctuarea nivelului apei) sau antropice (construcții, 
terenuri agricole, depozite de gunoaie, etc.). Pe lângă intensificarea activităților umane 
de tipul schimburilor comerciale (pe cale acvatică sau terestră) și turismului, schimbările 
climatice favorizează și mai mult pătrunderea și dezvoltarea speciilor străine invazive în 
noi teritorii. 
 Degradarea habitatelor naturale și abandonarea câmpurilor și pajiștilor 
favorizează instalarea speciilor invazive care beneficiază de competiția redusă care 
urmează degradării habitatului. Speciile de plante invazive conduc în timp la eliminarea 
speciilor de plante native, adică la scăderea biodiversității. Astfel, acestea elimină 
treptat speciile valoroase – rare, protejate sau plantele bune furajere.  
 Suprafețele considerate surse pentru pătrunderea speciilor, adventive și 
cosmopolite, cu potențial invaziv în structura habitatelor naturale sunt reprezentate în 
județul Hunedoara de suprafețele arabile, căile de acces, suprafețele ruderale și stânele 
de oi. 

Datorită abandonării terenurilor, care nu mai sunt lucrate de localnici, sute de 
hectare sunt invadate de specii străine, de exemplu cele situate în lunca Mureșului între 
Mintia și Zam. Aici au fost identificate zone în care s-a răspândit amorfa – salcâmul pitic 
(Amorpha fruticosa). Din informațiile pe care le avem de la Asociația Zarand Brașov, 
aceasta în parteneriat cu Fauna@Flora International, Ministerul Mediului și Jandarmeria 
Română derulează proiectul Life Conect Carpathians – LIFE12 NAT/UK/001068 
“Îmbunătățirea conectivității populației de urs și lup cu ajutorul unei rețele regionale de 
situri Natura 2000 în România”. Unul din obiectivele principale ale proiectului este 
asigurarea conectivității funcționale a coridorului ecologic prin protejarea și refacerea 
habitatelor critice  precum și prin promovarea unui management adecvat al terenurilor. 
Concret, în ROSCI Defileul Mureșului se va urmări eliminarea speciei invazive amorfa și 
înlocuirea ei cu specii forestiere indigene pentru a se asigura conectivitatea siturilor 
delarate pentru protejarea mamiferelor carnivore mari.  

Suprapășunatul și pășunatul selectiv duc la degradarea covorului vegetal, la 
reducerea numărului de specii, acest fapt fiind observat în rezervația naturală Vârful 
Poieni, unde, datorită pășunatului și a unei stâni aflate la baza rezervației, diversitatea 
biologică a pajiștii de pe platou s-a redus în comparație cu anii trecuți. În general, 
reducerea numărului de specii este datorată, pe de o parte, invaziei speciei Nardus 
stricta, care, în timp elimină celelalte specii, iar pe de altă parte, tasării terenului de 
către oi și vaci. De asemenea supratârlitul și eutrofizarea favorizează pătrunderea și 
dezvoltarea speciilor invazive, mai ales a Rumex sp., Urtica dioica, iar în locurile mai 
uscate se degradeaza asociațiile vegetale șiajung să predomine specii ca Poa annua, 
Sangina procumbens, etc. Pajiștile în care ajunge să predomine Nardus stricta 
evolueaza spre pajiști degradate în 7-10 ani, timp în care aceasta poate înlocui 
vegetația inițială în întregime. Suprapășunatul duce în timp și la degradarea solului, 
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zonele erodate constituind nișe ecologice pentru instalarea speciilor invazive. În Parcul 
Național Retezat, în anul 2020 s-a menținut situația inadecvată a unor suprafețe de 
pășuni invadate de specia Nardus stricta. Menținerea unui număr mare de animale în 
aceste pășuni poate duce la o degradare ireversibilă a acestora, cu reducerea 
semnificativă atât a biodiversității dar și a capacității de suport. Consecințele pentru 
proprietarii de animale pot fi grave întrucât suprapășunatul duce la degradarea 
covorului vegetal și, implicit, la reducerea suprafețelor pe care se poate pășuna activ. 

Dacă în trecut suprapășunatul era una din principalele amenințări asupra 
habitatelor de pajiște, în prezent această amenințare este mult diminuată în unele arii 
naturale protejate datorită numărului mai mic de animale, dar și a măsurilor de 
management impuse de administratori/custozi. Mai nou, principala amenințare la 
adresa habitatelor din zona montană o reprezintă abandonarea pășunilor.  

În zona Parâng, în golurile de munte vegetează pajiştile de Nardus stricta care 
ocupă în general suprafeţele plane până la slab înclinate între 1400 şi 1860 m. Aceste 
pajişti s-au extins pe suprafeţele ocupate în trecut de molidişuri şi de tufărişuri 
subalpine, dezvoltarea lor fiind legată de procesele de degradare a solurilor ce s-au 
produs ca urmare a defrişărilor şi a păşunatului excesiv. Pe lângă Nardus stricta, 
adesea în porţiunile mai degradate aceste pajişti sunt invadate de stirigoaie (Veratrum 
album). Speciile cosmopolite se întâlnesc îndeosebi în păduri (Huperzia selago, 
Lycopodium clavatum, Anthyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Geranium 
robertianum) şi în locurile cu umiditate ridicată (Stelaria media, Juncus effusus, 
Deschampsia caespitosa). Unele specii cosmopolite au luat o mare extindere datorită 
degradării antropice (Pteridium aquilinum, Urtica dioica, Cynodon dactilon, Juncus 
buffonius. Din acelaşi motiv au pătruns în munţii Parâng şi o serie de plante adventive 
cum ar fi Phytolaca americana, Amaranthus retroflexus, Erigeron canadensis, Erigeron 
annuus, Oenothera biennis, Chrysanthemum parthenium. 
Alte specii invazive observate în județul Hunedoara sunt:  

- salcâmul (Robinia pseudoacacia), specie repede crescătoare, agresivă, 
lăstăreşte şi drajonează puternic, infiltrându-se în comunităţile vegetale 
native, fie acestea lemnoase sau ierboase; A fost observată în rezervația 
naturală Dealul Cetătii Deva, unde se infiltrează în habitatul prioritar, de 
interes comunitar 9180 Păduri din Tilio – Acerion pe versanți abrupți, 
grohotișuri și ravene. 

- ambrosia (Ambrosia artemisiifolia), larg şi abundent răspândită de-a lungul 
drumurilor, căilor ferate, pârloagelor și zăvoaielor de luncă din județ. 

Nu există informații centralizate legate de numărul speciilor și suprafețele 
acoperite de speciile invazive din județ. 

V.1.2. Poluarea și încărcarea cu nutrienți.  

 Nutrienții sunt elemente chimice și compuși ai acestora care se găsesc în mediul 
înconjurator, de care plantele și animalele au nevoie pentru a crește sau supraviețui. 
Prezența nutrienților în apă, sol și subsol este normală, poluarea reprezentând 
încarcarea cu substanțe nutritive a factorilor de mediu peste concentrațiile determinate 
de mecanismele de funcționare a ecosistemelor. Din punctul de vedere al poluării, 
nutrienții care prezintă interes sunt diversele forme ale azotului și fosforului (nitrații, 
nitriții, amoniul, azotul organic din resturile vegetale sau alți compuși organici și fosfații). 
Sursele nutrienților din sol sunt atât nitrații și fosforul din surse naturale, cât și 
îngrașamintele chimice (anorganice) sau cele organice (ureea), organice naturale 
(provenite din sectorul zootehnic) sau  organice vegetale (provin de la plante verzi). 
Aplicarea îngrașămintelor pe terenurile agricole este indispensabilă pentru completarea 
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rezervelor de nutrienți din sol și asigurarea suplimentului necesar unor recolte mari, dar 
aplicarea incorectă sau excesivă conduce la poluarea mediului. Excesul de nutrienți, 
indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spălare sau infiltrație în ape subterane, 
râuri, lacuri și mări.  

Efectele poluării cu nutrienți asupra vegetației: 
Așa cum lipsa nutrienților limitează capacitatea de dezvoltare a plantelor, prea mulți 
nutrienți au un efect negativ, deoarece slăbesc sistemul imunitar al plantelor, făcandu-le 
mai vulnerabile la boli și dăunatori. În același timp, nutrienții în exces reduc rezistența 
plantelor la căldură, secetă sau frig excesiv. În agricultură, poluarea cu nutrienți duce la  
scăderea producției și a calității recoltelor. 

Efectele poluării cu nutrienți asupra apelor de suprafață: 
Pe lângă riscurile pentru sănătatea umană, asociate cu utilizarea ca sursă de apă 
potabilă, poluarea cu nutrienți conduce la dezvoltarea explozivă a organismelor 
acvatice. Algele, care pană la urmă sunt forme de plante acvatice, răspund la creșterea 
conținutului de nutrienți în același fel ca și o cultură de grâu sau de porumb, printr-o 
dezvoltare accelerată. Atunci cand această populație nenatural de mare de alge moare 
și începe să se descompună, oxigenul din apă este consumat, iar peștii și alte specii 
dependente de oxigen mor, fenomen cunoscut sub numele de eutrofizare. 
 Încărcarea cu nutrienți (azot și fosfor) determină pierderi de biodiversitate și 
produc degradarea ecosistemelor. Afectarea calității apei în sensul modificării 
parametrilor acvatici și evoluția spre o stare inadecvată a calității habitatelor acvatice 
pentru pești poate fi cauzată de diferite poluări datorate activităților antropice. Printre 
acestea menţionăm deversarea în apă de materiale reziduale, infiltrații ale apei uzate în 
pânza freatică ce alimentează pâraiele, tăierea arborilor de pe malurile apelor și 
afectarea integrității malurilor, aplicarea de tratamente chimice împotriva defoliatorilor 
forestieri, etc... 
 În județul Hunedoara nu există date centralizate pentru indicatorii care pot 
determina modul în care este amenințată biodiversitatea de poluarea cu nutrienți. 
 
 

V.1.3 Schimbările climatice. 
 

Impactul schimbărilor climatice asupra unui teritoriu implică analiza impactului 
asupra tuturor ecosistemelor existente pe teritoriul respectiv și al relațiilor dintre 
acestea, iar acest impact se suprapune peste presiunile exercitate deja în ceea ce 
privește distrugerea habitatelor și poluarea factorilor de mediu.  

Perturbarea factorilor de mediu într-o manieră drastică, are efect direct asupra 
evoluţiei ființelor vii, inițial asupra capacității acestora de adaptare și ulterior asupra 
capacității de supraviețuire, putând constitui, în cazuri extreme, factori de eliminare a 
anumitor specii din rețelele trofice cu consecințe drastice asupra evoluției biodiversității 
la nivel local și cu impact la nivel general. Activităţi cum ar fi defrișarea și 
supraexploatarea pășunilor pot conduce la exacerbarea efectelor schimbărilor climatice.  

Efectele schimbărilor climatice se concretizează prin:  
- modificări de comportament ale speciilor, ca urmare a stresului indus asupra 

capacității acestora de adaptare;  
- modificarea distribuției și compoziției habitatelor ca urmare a modificării 

componenței speciilor;  
- creșterea numărului de specii exotice la nivelul habitatelor naturale actuale și 

creșterea potențialului ca acestea să devină invazive, ca urmare a 
descoperirii fie a condițiilor prielnice, fie a unor „goluri ecologice” prin 
dispariția unor specii indigene;  
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- modificarea distribuției ecosistemelor specifice zonelor umede, cu posibila 
restrângere până la dispariție a acestora;  

- modificări ale ecosistemelor acvatice de apă dulce generate de încălzirea 
apei;  

- creșterea riscului de diminuare a biodiversității prin dispariția unor specii de 
flora și faună, datorită diminuării capacităților de adaptare și supraviețuire, 
precum și a posibiltăților de transformare în specii mai rezistente noilor 
condiții climatice.  

Pentru județul Hunedoara nu există date statistice privind impactul schimbărilor 
climatice asupra habitatelor sau al populaţiilor speciilor. Cu toate acestea, în urma 
deplasărilor efectuate în ariile naturale protejate am observat faptul că, datorită secetei, 
pajiștile s-au uscat mai repede, iar turmele de oi și vaci au intrat în habitatele de pădure, 
consumând jirul, ghinda și lăstărișul, aceasta ducând la scăderea gradului de 
regenerare naturală a pădurilor – habitatelor forestiere valoroase, protejate (de ex. în 
Pădurea Bejan). Nu deținem date de la Direcția Silvică Hunedoara referitoare la 
suprafețele de pădure afectate de incendii la nivelul anului 2020. În Parcul Național 
Retezat nu s-au semnalat incendii semnificative, numai unele mici focare provocate de 
ciobani. 

Tot datorită schimbărilor climatice, secetei prelungite din timpul primăverii, verii și 
toamnei, precum și a temperaturilor crescute din timpul verii, a fost afestat covorul 
vegetal în sensul că perioada efectivă de vegetație (creștere, înflorire, fructificare) se 
micșorează.  

 
 

V.1.4. Modificarea habitatelor. 
  

    V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor. 
 
Fragmentarea reprezintă separarea unei zone naturale anterior continuă în 

unități naturale mai mici, izolate una de alta prin terenuri care au foat transformate 
pentru producția economică sau dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi construcția de 
drumuri.  

Fragmentarea ecosistemelor este cauzată de o serie de factori cum ar fi 
schimbarea utilității terenurilor generată de extinderea urbană, ingrastructura de 
transport sau intensificarea practicilor agricole și silvice. Aceste cauze reprezintă 
obstacole, uneori de netrecut, în calea circulației speciilor și determină ca mediul în 
ansamblu să devină ostil și inaccesibil faunei. Pentru a-și asigura supraviețuirea pe 
temen lung, plantele/animalele din flora/fauna sălbatică  trebuie să poată să circule, să 
migreze, să se disperseze și să facă schimb de populații între zonele protejate. 
Ecosistemele formate dintr-o  mare varietate de specii prezintă o probabilitate mai 
ridicată decât ecosistemele cu funcții reduse de a rămâne stabile atunci când se 
înregistrează unele pierderi sau deteriorări în structura lor. 

Crearea unei infrastructuri verzi contribuie la îmbunătățirea conectivității între 
zonele naturale pentru a contracara fragmentarea și pentru a accentua coerența 
ecologică a acestora, precum și la restabilirea legăturilor între zonele naturale existante, 
de exemplu prin coridiare de trecere a animalelor sau alte locuri de trecere și pasaje 
ecologice. Aplicarea unor soluții pentru facilitarea circulației faunei sălbatice 
îmbunătățește, de asemenea, calitatea ecologică generală a mediului în ansamblu, 
pentru ca acesta să respecte mai mult fauna și circulația animalelor sălbatice. 

În județul Hunedoara, zonele importante pentru habitatele și speciile de interes 
comunitar se află în cadrul ariilor naturale protejate, reprezentând aproximativ 25% din 
suprafața județului. Cu toate acestea, în vederea stopării pierderii biodiversității, trebuie 
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luate măsuri și pentru restul suprafeței de 75% rămasă din teritoriu, aceasta deoarece 
plantele și animalele sălbatice să poată circula, să migreze, să se disperseze și să facă 
schimb de populații între zonele protejate pentru a-și asigura supraviețuirea pe termen 
lung. 

Lucrările de construcție a tronsonului de autostradă Lugoj – Deva, care 
traversează ROSCI0064 Defileul Mureșului și ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și 
Ilia sunt atent monitorizate de către SC Wildlife Management consulting SRL care 
analizează impactul generat de construcții asupra habitatelor și speciilor care fac 
obiectul declarării celor 2 situri. Din rapoartele de monitorizare elaborate de catre 
aceștia rezultă că autostrada nu produce fragmentarea habitatelor 91M0 Păduri 
balcano-pontice de cer și gorun, 91F0 Păduri ripariene mixte de Quercus robur, Ulmus 
laevis, fraxinus excelsior sau F. angustifolia din lungul malurilor râurilor, 91L0 – Păduri 
ilirice de stejar cu carpen și 6120 – pajiști xerice pe substrat calcaros, acestea nu au 
fost regăsite pe tronsonul analizat. S-a constatat faptul că impactul construirii autostrăzii 
este nesemnificativ cu excepția amprentei acesteia și a structurilor asociate. Impactul 
dispare la mică distanță de fronturile de lucru, fapt dovedit de bogăția de specii și 
habitate naturale găsite în imediata apropiere a șantierului. Cu toate acestea, societatea 
mai sus menționată va continua analiza speciilor si habitatelor și va transmite rapoarte 
de monitorizare la o perioadă de 6 luni. 

În vederea asigurării conectivității habitatelor naturale, o practică frecvent utilizată 
la nivel european este reprezentată de  stabilirea unor coridoare ecologice, acestea 
reprezentând, conf. OUG 57/2007, zone naturale sau amenajate care asigură cerințele 
de deplasare, reproducere și refugiu pentru speciile sălbatice terestre și acvatice și în 
care se aplică unele măsuri de protecție și conservare. Ca urmare, în 2010, MMP a 
finanţat un studiu [Moţ R., Nechifor-Moraru P., Indreica A., Popa M., Jurj R. (2010) 
Desemnarea de situri natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale 
între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali – Raport de cercetare] pentru desemnarea 
de noi situri Natura 2000 care să asigure, împreună cu siturile existente la acea dată, o 
reţea ecologică regională funcţională între Apuseni şi Meridionali, folosind speciile de 
carnivore mari (lup, urs, râs) ca specii-cheie. Ca rezultat, au fost desemnate 11 noi situri 
Natura 2000, unul dintre acestea fiind ROSCI0406 Zarandul de Est, pornind de la 
premisa că modalitatea prin care se poate asigura eficient conectivitatea populaţiilor de 
animale este desemnarea şi managementul conservativ al reţelelor ecologice 
funcţionale – un sistem complex de zone centrale şi coridoare ecologice care să 
faciliteze conservarea pe termen lung a speciilor, habitatelor şi ecosistemelor. 

Prin studiu au fost identificate în sit o serie de vulnerabilități cum ar fi:  
- schimbarea regimului de proprietate şi administrarea neconformă cu 

obiectivele de conservare a fondului forestier (degradarea habitatului, 
fragmentare şi perturbare prin deschiderea de drumuri forestiere),  

- braconajul foarte răspândit,  
- atitudinea negativă a comunităţilor locale faţă de animalele sălbatice care 

provoacă pagube sunt de asemenea factori restrictivi majori,  
- impactul construirii / modernizării infrastructurii trebuie evaluat prin prisma 

fragmentării habitatelor.  
 
    
 
    V.1.4.2. Reducerea habitatelor naturale și seminaturale. 
 
Diversitatea biologică este în permanență amenințată, presiunile antropice 

ducând la distrugerea habitatelor naturale prin:  utilizarea nerațională a solului, 
concentrarea activităților în zone cu valoare ecologică ridicată, exploatarea excesivă a 
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resurselor naturale, creșterea numărului populației și a gradului de ocuparea a 
terenurilor,  braconajul, pășunatul excesiv, etc. 

Dezvoltarea necontrolată a turismului poate determina o presiune mare asupra 
habitatelor naturale și seminaturale, ducând la ocuparea irațională și degradarea 
terenurilor, în acest sens fiind necesară implementarea conceptului de ecoturism, nu 
numai în ariile naturale protejate. O altă presiune antropică ce duce la reducerea calității 
habitatelor naturale și seminaturale este pășunatul, acesta îngreunând în multe cazuri 
regenerarea naturală a vegetației arboricole. În cazul terenurilor agricole, suprafața 
precum și intensitatea folosirii acestora crește progresiv, fapt ce are repercursiuni 
asupra florei și faunei sălbatice. Astfel necesitatea conservării unor ecosisteme naturale 
caracteristice a devenit o problemă de mare actualitate. Exploatarea excesivă a unor 
resurse naturale și fragmentarea unor habitate duc la periclitarea vieții sălbatice. Toate 
investițiile amplasate în zone naturale, trebuie sa țină seama, în primul rând, de 
impactul negativ asupra florei și a faunei sălbatice prin ocuparea de noi suprafețe de 
teren. În acest sens se impun studii de impact bine documentate, elaborate de către 
specialiști în domeniu, punându-se accent pe efectele pe termen mediu si lung. 

În anul 2020 au fost semnalate numeroase pagube produse de fauna sălbatică 
asupra animalelor domestice și asupra culturilor agricole pentru care au fost întocmite 
procese verbale de constatare și evaluare a pagubelor de către comisia de evaluare 
unde au fost convocați și reprezentanții APM. Numărul pagubelor produse de mistreț la 
culturile agricole a fost mult mai mare, însă datorită faptului că proprietarii culturilor nu 
și-au îndeplinit în totalitate obligațiile prevăzute în anexa 3 la HG nr. 1679/2008, comisia 
de constatare și evaluare pagube nu a putut întocmi procese verbale pentru acordarea 
despăgubirilor. 
  
 
Biodiversitatea judeţului Hunedoara. 
 

Judeţul Hunedoara este acoperit în proporţie de peste 70% de ecosisteme 
naturale şi seminaturale (vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe naturale, râuri şi lacuri). 
Relieful, predominant deluros şi muntos, a determinat o dezvoltare antropică accentuată 
doar în lungul principalelor cursuri de apă şi în depresiunile largi, în rest, amprenta 
umană asupra naturii a fost discontinuă în timp şi suprafaţă, speciile de floră spontană 
şi faună sălbatică putând să-şi ocupe habitatele tipice.  

În masivele muntoase din sudul şi estul judeţului există păduri virgine şi cvasi-
virgine, iar în vestul judeţului hectare compacte de păduri seculare, toate acestea fiind 
ecosisteme naturale cu o varietate deosebită de specii de mamifere, păsări şi 
nevertebrate. 

Cea mai mare diversitate de specii de floră şi faună naturală o regăsim în ariile 
naturale protejate: Parcul Naţional Retezat adăposteşte peste 1100 specii de plante (din 
care 38 sunt endemice), peste 50 specii de mamifere (inclusiv lupi, râşi, urşi, capre 
negre, cerbi lopătari, marmote şi vidre), în jur de 160 de specii de păsări (vulturul auriu, 
vulturul pătat, acvila de munte, acvila ţipătoare mică, bufniţa, minuniţa, cucuveaua 
pitică, ciocănitoarea cu 3 degete, ciocănitoarea cu spate alb), 9 specii de reptile şi 5 
specii de amfibieni. Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina conservă speciile 
de floră şi faună termofile, care ocupă masivele calcaroase de aici. În Parcul Naţional 
Defileul Jiului s-au identificat specii de insecte declarate dispărute de peste un secol în 
Europa de Vest, iar Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului completează paleta 
biologică a judeţului cu speciile relicte de floră din fâneţele sale umede şi, bineînţeles, 
cu paleofauna reptiliană din depozitele Depresiunii Haţegului, devenite celebre în toată 
lumea. 
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Tendinţe privind starea de conservare a ecosistemelor şi habitatelor. 
 

În anul 2020, APM Hunedoara a urmărit menținerea stării de conservare a 
habitatelor din ariile naturale protejate de interes naţional şi european numai la 
verificarea amplasamentului diferitelor planuri/proiecte/activități care ar putea afecta 
integritatea acestora. Tipurile de habitate identificate şi localizarea lor în cadrul 
principalelor arii naturale protejate este prezentată în tabelul nr. V.1.4.2.1. 
 În ariile naturale protejate din judeţul Hunedoara există o mare diversitate de 
habitate, dar, în tabel au fost înscrise doar acelea pentru care avem date recente 
sigure, confirmate de specialişti în domeniu. Cele 80 de habitate naturale de interes 
naţional înscrise în tabel au fost identificate prin corelarea datelor din lucrarea 
„Habitatele României” de N. Doniţă et al. (2005) cu informaţiile din teren.  
 Habitatele de interes european enunţate mai jos (50 tipuri) sunt cele pentru care 
au fost declarate siturile de importanţă comunitară de pe teritoriul judeţului Hunedoara, 
la care s-au adăugat încă 11 tipuri de habitate identificate de administratorii parcurilor 
sau custozii rezervaţiilor peste care se suprapun siturile respective.  
 Trebuie subliniat faptul că o parte din ariile naturale protejate depăşesc limitele 
judeţului (de exemplu, situl Parâng se desfăşoară pe suprafeţe, aproximativ la fel de 
largi din 3 judeţe, situl Defileul Mureşului inferior – la fel, situl Cheile Glodului, Cibului şi 
Măzii - pe 2 judeţe), în timp ce altele ating judeţul Hunedoara doar pe o suprafaţă foarte 
mică (de exemplu siturile Frumoasa, Nordul Gorjului de Vest sau Defileul Jiului). Din 
această cauză, pe suprafaţa judeţului nostru nu se vor regăsi toate habitatele pentru 
care au fost declarate aceste arii protejate (de exemplu R4218 Păduri - rarişti sud-est 
carpatice de pin negru (Pinus nigra ssp. Banatica) cu Genista radiata, respectiv 9530* 
Vegetaţie forestieră submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra sp.banatica). De 
asemenea, menţionăm faptul că ariile naturale protejate specificate ca fiind incluse în 
siturile Natura 2000 (sau invers), se referă doar la situaţia din judeţul Hunedoara, 
nefiind exclusă o situaţie similară în judeţele limitrofe pentru siturile care depăşesc 
limitele judeţului nostru. 
 De asemenea, menţionăm că, în cazul unor arii naturale protejate de interes 
naţional peste care se suprapun situri de importanţă comunitară (de exemplu Tufurile 
calcaroase din Valea Bobâlna sau Cheile Cernei), nu există studii concludente care să 
cuprindă explicit tipurile de habitate româneşti din  zonele respective. 
 În tabelul nr. V.1.4.2.1. nu am făcut referire la siturile de importanţă comunitară 
care ocupă mai putin de 1% în judeţul Hunedoara (ROSCI0126 Munţii Ţarcu, 
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, ROSCI0219 Rusca Montană) şi nici la cele care nu 
au fost declarate pentru habitate (ROSCI0355 Podişul Lipovei – Poiana Ruscă, Râul 
Mureş între Brănişca şi Ilia). 
 Datele referitoare la starea de conservare a habitatelor naturale în 2018 sunt 
expuse pe larg în capitolul V.2.1. Rețeaua de arii protejate. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
arie 

naturală 
protejată 

Număr 
habitate 

de 
interes 
naţional 

Enumerare 
Număr habitate 

de interes comunitar Enumerare 

0 1 2 3 4 5 
1 Situl ROSCI 

0188 
Parâng – 
include 
rezervaţiile 

32 tipuri 
de 

habitate 

R3102 Tufărişuri 
sud-est carpatice 
de Salix hastata  
R3104 Tufărişuri 
sud-est carpatice 

19 tipuri de habitate 
(conform Ord. MMP 

2387/2011)+1(inform. 
expert CE) 

3220 Vegetaţie 
herbacee de pe 
malurile râurilor 
montane 
3230 Vegetaţie 
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naturale 
Cheile 
Jieţului şi 
Piatra 
Crinului 

de smirdar 
(Rhododendron 
myrtifolium) cu 
afin (Vaccinium 
myrtillus) 
R3105 Tufărişuri 
sud-est carpatice 
de jneapăn (Pinus 
mugo) cu smârdar 
(Rhododendron 
myrtifolium) 
R3108 Tufărişuri 
sud-est carpatice 
de ienupăr pitic 
(Juniperus 
sibirica) 
R3111 Tufărişuri 
sud-est carpatice  
de afin 
(Vaccinium 
myrtillus) 
R3114 Tăieturi de 
pădure cu zmeur 
(Rubus idaeus) 
R3602 Pajişti sud-
est carpatice de 
coarnă (Carex 
curvula) şi 
Primula minima 
R3603 Pajişti sud-
est carpatice de 
părul porcului 
(Juncus trifidus) şi 
Oreochioa 
disticha 
R3604 Pajişti sud-
est carpatice de 
păruşcă (Festuca 
supina) şi 
Potentilla ternata 
R3608 Pajişti sud-
est carpatice de 
Scorzonera rosea 
şi Festuca 
nigrescens 
R3609 Pajişti sud-
est carpatice de 
ţăpoşică (Nardus 
stricta) şi Viola 
declinata 
R3610 Pajişti sud-
est carpatice de 

lemnoasă cu 
Myricaria 
germanica de-a 
lungul râurilor 
montane 
4060  Pajişti alpine 
şi boreale 
4070 *Tufişuri cu 
Pinus mugo şi 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum 
hirsuti) 
4080 Tufărişuri cu 
specii sub-arctice 
de salix 
5130  Formaţiuni cu 
Juniperus 
communis în zone 
cu pajişti 
calcaroase 
6150  Pajişti alpine 
şi boreale pe 
substrat silicios 
6170Pajişti calcifile 
alpine şi subalpine 
6230* Pajişti 
montane de Nardus 
bogate în specii pe 
substraturi 
silicioase 
6430 Comunităţi de 
lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de la 
nivelul câmpiilor, 
până la cel montan 
şi alpin 
6520 Fâneţe 
montane 
7240 *Formaţiuni 
pioniere alpine din 
Caricion bicoloris-
atrofuscae 
8110 Grohotiş 
stâncos al etajului 
montan 
(Androsacetalia 
alpine şi 
Galeopsitalia 
ladani) 
8220   Pante 
stâncoase 
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Poa media 
R3612 Pajişti sud-
est carpatice de 
rogoz (Carex 
sempervirens) şi 
coarnă mare 
(Sesleria bielzii) 
R3704 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de buruienişuri 
înalte cu Senecio 
subalpinus şi 
ştevia stânelor 
(Rumex alinus) 
R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 

silicioase cu 
vegetaţie 
chasmofitică 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9180* Păduri de 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi 
ravene 
91DO* Turbării cu 
vegetaţie forestieră 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9410 Păduri 
acidofile cu Picea 
din etajul montan 
până în cele alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 
9420 Păduri de 
Larix decidua şi/sau 
Pinus cembra din 
regiunea montană 
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pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4201 Rarişti 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi zâmbru 
(Pinus cembra) cu 
Bruckenthalia 
spiculifolia 
R4203 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu 
Soldanella 
hungarica 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
R4206 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4412 Rarişti 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi/sau pin 
silvestru (Pinus 
sylvestris) de 
tinoave 
R4415 Tufărişuri 
dacice de cătină 
mică (Myricaria 
germanica) 
R5101 Turbării 
sud-est carpatice, 
mezo-oligotrofe, 
acide cu 
Eriophorum 
vaginatum şi 
Sphagnum 
recurvum 
R5401 Turbării 
sud-est carpatice, 
eu-mezotrofe, cu 
Carex nigra ssp. 
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Dacica şi 
Plantago 
gentianoides 
R5421 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de izvoare şi 
pâraie cu 
Chrysosplenium 
alternifolium şi 
Cardamine amara 
R6203 Comunităţi 
sud-est carpatice 
pe sânci silicioase 
cu Silene 
lerchenfeldiana şi 
Senecio 
glaberrimus 
R6205 Comunităţi 
sud-est carpatice 
pe sânci silicioase 
cu Silene 
lerchenfeldiana şi 
Potentilla 
haynaldiana 
R6304 Comunităţi 
sud-est carpatice 
chionofile cu 
Ranunculus 
crenatus şi 
Soldanella pusilla 

2 Parcul 
Naţional 
Retezat – 
ROSCI 
0217 
Retezat – 
include 
rezervaţia 
ştiinţifică 
Gemenele 
şi rez. 
speologică 
Peştera 
Zeicului 

42 tipuri 
de 

habitate 

R3104 Tufărişuri 
sud-est carpatice 
de smirdar 
(Rhododendron 
myrtifolium) cu 
afin (Vaccinium 
myrtillus) 
R3111 Tufărişuri 
sud-est carpatice  
de afin 
(Vaccinium 
myrtillus) 
R3114 Tăieturi de 
pădure cu zmeur 
(Rubus idaeus) 
R3601 Pajişti sud-
est carpatice de 
rogoz pitic 
(Kobresia 
myosuroides) şi 
Oxytropis 
carpatica 

22 tipuri de 
habitate(conform 

Ord. MMP 
2386/2011)+8 
(inform. adm. 

parc) 

3220 Vegetaţie 
herbacee de pe 
malurile râurilor 
montane,  
3230 Vegetaţie 
lemnoasă cu 
Myricaria 
germanica de-a 
lungul râurilor 
montane 
3240 Vegetaţie 
lemnoasă cu Salix 
elaeagnos de-a 
lungul râurilor 
montane 
4030 Pajişti 
calcaroase alpine şi 
subalpine 
4060 Tufărişuri 
alpine şi boreale 
4070 *Tufişuri cu 
Pinus mugo şi 
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R3602 Pajişti sud-
est carpatice de 
coarnă (Carex 
curvula) şi 
Primula minima 
R3603 Pajişti sud-
est carpatice de 
părul porcului 
(Juncus trifidus) şi 
Oreochioa 
disticha 
R3604 Pajişti sud-
est carpatice de 
păruşcă (Festuca 
supina) şi 
Potentilla ternata 
R3605 Pajişti sud-
est carpatice de 
păiuş cu colţi 
(Festuca 
versicolor) şi 
Sesleria rigida 
ssp. haynaldiana 
R3606 Pajişti sud-
est carpatice de 
păiuş de stânci 
(Festuca saxatilis) 
R3608 Pajişti sud-
est carpatice de 
Scorzonera rosea 
şi Festuca 
nigrescens 
R3609 Pajişti sud-
est carpatice de 
ţăpoşică (Nardus 
stricta) şi Viola 
declinata 
R3610 Pajişti sud-
est carpatice de 
Poa media 
R3611 Pajişti sud-
est carpatice de 
coada iepurelui 
(Sesleria rigida 
ssp.haynaldiana) 
şi rogoz (Carex 
sempervirens) 
R3614 Pajişti sud-
est carpatice de 
Festuca xanthia 
R3619 Tufărişuri 
pitice sud-est 

Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum 
hirsuti) 
4080 Tufărişuri cu 
specii sub-arctice 
de salix 
5130  Formaţiuni cu 
Juniperus 
communis în zone 
cu pajişti 
calcaroase 
* 6120 Pajişti 
calcaroase pe 
nisipuri xerice 
6150  Pajişti alpine 
şi boreale pe 
substrat silicios 
6170 Păşuni 
subalpine 
calcaroase 
6210 Pajişti uscate 
seminaturale şi 
faciesuri acoperite 
cu tufişuri pe 
substrat calcaros 
(Festuco – 
Brometalia)* 
6230 *Pajişti 
montane de Nardus 
bogate în specii  pe 
substraturi 
silicioase 6430 
Asociaţii de lizieră 
cu ierburi înalte 
higrofile de la 
nivelul câmpiilor la 
cel montan şi alpin. 
6520 Fâneţe 
montane 
*7110   Turbării 
active 
7140 Mlaştini 
turboase de 
tranziţie şi turbării 
oscilante (nefixate 
de substrat) 
7240 *Formaţiuni 
pioniere alpine din 
Caricion bicoloris-
atrofuscae 
8110 Grohotiş 
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carpatice de sălcii 
endemice (Salix 
kitaibeliana) cu 
degetăruţ alpin 
(Soldanella 
pusilla) 
R3701 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de buruienişuri 
înalte cu 
Aconitum 
tauricum 
R3704 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de buruienişuri 
înalte cu Senecio 
subalpinus şi 
ştevia stânelor 
(Rumex alinus) 
R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4111 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Cephalanthera 
damassonium 

stâncos al etajului 
montan 
(Androsacetalia 
alpine şi 
Galeopsitalia 
ladani) 
8120 Grohotişuri 
calcaroase şi de 
şisturi calcaroase 
din etajul montan 
până în cel alpin 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 
8150  Grohotişuri 
medioeuropene 
silicioase ale 
regiunilor înalte 
 *8160  Grohotişuri 
medioeuropene 
calcaroase ale 
etajelor montane 
8220 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 
chasmofitică pe roci 
silicioase 
*8240  Grohotiş şi 
lespezi calcaroase 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9150 Păduri 
medioeuropene tip 
Cephalanthero-
Fagion 
9180  *Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi 
ravene 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9410 Păduri 
acidofile cu Picea 
din etajul montan 
până în cele alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 
9420 Păduri alpine 
cu Larix decidua şi 
/sau Pinus cembra 
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R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4201 Rarişti 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi zâmbru 
(Pinus cembra) cu 
Bruckenthalia 
spiculifolia 
R4203 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu 
Soldanella 
hungarica 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
R4206 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4207 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hylocomium 
splendens 
R4213 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu 
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Doronicum 
columnae 
R4415 Tufărişuri 
dacice de cătină 
mică (Myricaria 
germanica) 
R5101 Turbării 
sud-est carpatice, 
mezo-oligotrofe, 
acide cu 
Eriophorum 
vaginatum şi 
Sphagnum 
recurvum 
R5401 Turbării 
sud-est carpatice, 
eu-mezotrofe, cu 
Carex nigra ssp. 
Dacica şi 
Plantago 
gentianoides 
R5403 Turbării 
sud-est carpatice, 
mezo-oligotrofe 
cu Carex rostrata 
şi Sphagnum 
recurvum 
R5411 Mlaştini 
sud-est carpatice, 
eu-mezotrofe cu 
Carex nigra 
ssp.nigra, Juncus 
glaucus şi Juncus 
effusus 
R5416 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de izvoare şi 
pâraie cu 
Saxifraga 
stellaris, 
Chrysosplenium 
alpinum şi 
Philonotis seriata 
R5418 Comunităţi 
sud-est carpatice 
fontinale cu 
Philonotis seriata 
şi Caltha laeta 
R5419 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de izvoare şi 
pâraie cu 
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Doronicum 
carpaticum, 
Saxifraga 
aizoides, 
Chrysosplenium 
alpinum şi 
Achillea schurii 
R5420 Comunităţi 
sud-est carpatice 
fontinale cu 
Cardamine opizii 
R5421 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de izvoare şi 
pâraie cu 
Chrysosplenium 
alternifolium şi 
Cardamine amara 
R6102 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de grohotişuri 
silicioase 
semifixate cu 
Festuca picta şi 
Senecio 
carniolicus 
R6104Comunităţi 
sud-est carpatice 
grohotişuri 
silicioase mobile 
sau slab fixate cu 
Oxyria dygina 
R6105 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de grohotişuri 
silicioase 
semifixate cu 
Saxifraga 
bryoides, Silene 
acaulis şi 
Veronica 
baumgarteni 
R6108 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de grohotişuri 
calcaroase cu 
mobilitate redusă 
şi umiditate 
ridicată cu Rumex 
scutatus, 
Saxifraga 
moschata, S. 
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Aizoides şi 
Doronicum 
columnae 
R6109 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de grohotişuri 
calcaroase mobile 
şi semi-mobile cu 
Papaver corona-
sancti-stephani,  
Cerastium 
lerchenfeldianum 
şi C. 
transsilvanicum 
R6210 Comunităţi 
sud-est carpatice 
pe stânci 
silicioase cu 
Asplenium 
trichomonas şi 
Poa nemoralis 
R6214 Comunităţi 
sud-est carpatice 
pe stânci 
calcaroase cu 
Saxifraga 
marginata ssp. 
Rocheliana şi 
Gypsophila 
petraea 
R6303 Comunităţi 
sud-est carpatice 
chionofile cu 
Luzula alpino-
pilosa 
R6304 Comunităţi 
sud-est carpatice 
chionofile cu 
Ranunculus 
crenatus şi 
Soldanella pusilla 
R6305 Comunităţi 
sud-est carpatice 
chionofile cu 
Gnaphalium 
supinum şi 
Nardus stricta 
R6306 Comunităţi 
sud-est carpatice 
chionofile cu Poa 
supina şi 
Cerastium 
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cerastoides 
R6501 Peşteri 

3 Parcul 
Natural 
Grădiştea 
Muncelului -
Cioclovina - 
ROSCI 
0087 
Grădiştea 
Muncelului-
Ciclovina 

11 tipuri 
de 

habitate 

R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen  
(Carpinus 
betulus) cu  
Dentaria bulbifera 
R4203 Păduri 

14 tipuri de 
habitate(conform 

Ord. MMP 
2387/2011)+3 

(inform. adm. Parc) 

5130 Formaţiuni de 
Juniperus communis 
pe tufărişuri sau 
păşuni calcaroase 
6110*  Pajişti 
rupicole calcaroase 
sau bazifile cu 
Alysso-Sedion albi 
* 6120 Pajişti 
calcaroase pe 
nisipuri xerice. 
6210* Pajişti uscate 
seminaturale şi 
faciesuri acoperite 
cu tufişuri pe 
substrat calcaros 
(Festuco – 
Brometalia) 
6230 *Păşuni bogate 
în specii cu Nardus, 
pe substraturi 
silicioase în zona 
montană 
6410 Pajişti cu 
Molinia pe soluri  
calcaroase, turboase 
sau argilo-lemnoase 
(Molinion caeruleae 
6430 Asociaţii de 
lizieră cu ierburi 
înalte hidrofile de la 
nivelul câmpiilor la 
cel montan şi alpin. 
6520 Fâneţe 
montane 
8310 Peşteri în care  
accesul publicului 
este interzis 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
9150 Păduri 
medioeuropene tip 
Cephalanthero-
Fagion 
9160 Păduri cu 
stejar pedunculat 
sau stejar 
subatlantic şi 
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sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu 
Soldanella 
hungarica 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
R4206 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R6501 Peşteri 

medioeuropean si cu 
Carpinion betuli 
9180* Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior ( asociaţiile 
Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9410 Păduri 
acidofile cu Picea 
din etajul montan 
până în cele alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 

4 Rezervaţia 
Cheile 
Madei din 
ROSCI0029 
Cheile 
Glodului, 
Cibului şi 
Măzii 

3 tipuri 
de 

habitate 

R6209 Comunităţi 
sud-est carpatice 
pe stânci 
calcaroase cu 
Asplenium 
trichomanes ssp. 
Quadrivalens şi 
poa nemoralis 
R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Dentaria bulbifera 
R6501 Peşteri 

2 tipuri de habitate 
(conform Ord. MMP 

2387/2011)+1 
(inform. custode) 

6190 Pajişti 
panonice de 
stâncării (Stipo-
Festucetalia 
palensis) 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 

5 ROSCI 
0236 Strei-
Haţeg din 
Geoparcul 
Dinozaurilor 
„Ţara 
Haţegului” 

3 tipuri 
de 

habitate 

R3710 Pajişti 
dacice de Molinia 
caerulea 
R4152 Păduri 
dacice de cer 
(Quercus cerris) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Digitalis 
grandiflora 
R6501 Peşteri 
 

3 tipuri de habitate 6240 *Pajişti stepice 
subpanonice 
8310 Grote 
neexploatate turistic 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 

6 ROSCI 3 tipuri R3401 Pajişti sud- 3 tipuri de habitate 6520 Fâneţe 
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0110 
Măgurile 
Băiţei - care 
include 
rezervaţia 
naturală 
Calcarele 
din Dealul 
Măgura 

de 
habitate 

est carpatice de 
Asperula capitata 
şi Sesleria rigida 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R6501 Peşteri 
 

(conform Ord. MMP 
2387/2011)+1(inform. 

custode) 

montane 
8210 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 
chasmofitică pe roci 
calcaroase  
9180  *Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 
 

7 ROSCI 
0254 
Tufurile 
calcaroa-se 
din Valea 
Bobâlna 

  1 tip habitat 7220 *Izvoare 
petrifiante cu 
formare de travertin 
(Cratoneurion)  

8 ROSCI 
0121 
Muntele 
Vulcan 

  2 tipuri de habitate 8210 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 
chasmofitică pe roci 
calcaroase 
9150 Păduri 
medioeuropene de 
fag din 
Cephalanthero-
Fagion 

9 ROSCI 
0250 
Ţinutul 
Pădureni-
lor – 
include 
rezervaţia 
forestieră 
Codrii 
seculari pe 
Valea 
Dobrişoa-
rei şi 
Prisloapei  

5 tipuri 
de 

habitate 

R3710 Pajişti 
dacice de Molinia 
caerulea 
R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 

2 tipuri de habitate 9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
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sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Dentaria bulbifera 

10 ROSCI 
0054 Dealul 
Cetăţii 
Deva 

2 tipuri 
de 

habitate 

R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4135 Păduri 
vest-pontice mixte 
de gorun 
(Quercus 
petraea), tei 
argintiu (Tilia 
tomentosa) şi 
carpen (Carpinus 
betulus) cu 
Carpesium 
cernuum 

2 tipuri de habitate 9180  *Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 

11 Parcul 
Naţional 
Defileul 
Jiului în 
ROSCI 
0063 
Defileul 
Jiului 

10 tipuri 
de 

habitate 

R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 

13 tipuri de habitate 3220 Vegetaţie 
herbacee de pe 
malurile râurilor 
montane,  
3230 Vegetaţie 
lemnoasă cu 
Myricaria 
germanica de-a 
lungul râurilor 
montane 
3240 Vegetaţie 
lemnoasă cu Salix 
elaeagnos de-a 
lungul râurilor 
montane 

7220 *Izvoare 
petrifiante cu 
formare de travertin 
(Cratoneurion) 
8220 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

 135  

sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Dentaria bulbifera 
R4122 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi gorun 
(Quercus petraea) 
cu Galium 
kitaibelianum 
R4143 Păduri 
dacice de stejar 
pedunculat 
(Quercus robur) 
cu Melampyrum 
bihariense 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
 

chasmofitică pe roci 
silicioase 

9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 

9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 
9180  *Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior ( asociaţiile 
Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 
91LO Păduri ilirice 
de stejar cu carpen 
Erythronio-
Carpiniori) 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9410 Păduri 
acidofile cu Picea 
din etajul montan 
până în cele alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 

12 ROSCI 
0136 
Pădurea 
Bejan - 
include 
rezervaţia 

6 tipuri 
de 

habitate 

R4124 Păduri 
dacice de gorun 
(Quercus 
petraea), fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 

3 tipuri de habitate 91IO *Vegetaţie de 
silvostepă 
eurosiberiană cu 
Quercus ssp 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 
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forestieră 
Pădurea 
Bejan 

(Carpinus 
betulus) cu 
Lathyrus 
hallersteinii 
R4132 Păduri 
panonice-
balcanice de 
gorun (Quercus 
petraea), cer (Q. 
Cerris) şi fag 
(Fagus sylvatica) 
cu Melitis 
mellissophyllum 
R4138 Păduri 
dacice de gorun 
(Quercus petraea) 
şi stejar 
pedunculat (Q. 
Robur) cu Acer 
tataricum 
R4140 Păduri 
dacice-balcanice 
de gorun 
(Quiercus 
petraea), cer (Q. 
Cerris( şi tei 
argintiu (Tilia 
tomentosa) cu 
Lychns coronaria 
R4151 Păduri 
balcanice mixte 
de cer (Quercus 
cerris) cu 
Lithospermum 
purpurocoeruleum 
R4152 Păduri 
dacice de cer 
(Quercus cerris) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Digitalis 
grandiflora 

91MO Păduri 
balcano-panonice de 
cer şi gorun 

13 ROSCI 
0064 
Defileul 
Mureşului 
Inferior- 
include 
rezervaţia 
naturală 
Pădurea 

2 tipuri 
de 

habitate 

R4149 Păduri 
danubian-
balcanice de cer 
(Quercus cerris) 
cu Pulmonaria 
mollis 
R4404 Păduri 
danubian-pontice 
mixte cu stejar 

1 tip de habitat 91M0 Păduri 
balcano-panonice de 
cer şi gorun 
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Pojoga pedunculat 
(Quercus robur), 
frasini (Fraxinus 
sp.) şi ulmi 
(Ulmus sp.) cu 
Festuca gigantea 

14 ROSCI 
0129 
Nordul 
Gorjului de 
Vest - 
include rez. 
speologică 
Peştera cu 
Corali 

10 tipuri 
de 

habitate 

R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Dentaria bulbifera 
R4143 Păduri 
dacice de stejar 
pedunculat 
(Quercus robur) 

25 tipuri de habitate 3220 Vegetaţie 
herbacee de pe 
malurile râurilor 
montane,  
3230 Vegetaţie 
lemnoasă cu 
Myricaria 
germanica de-a 
lungul râurilor 
montane 
3240 Vegetaţie 
lemnoasă cu Salix 
elaeagnos de-a 
lungul râurilor 
montane 
4060 Tufărişuri 
alpine şi boreale 
4070 *Tufişuri cu 
Pinus mugo şi 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum 
hirsuti) 
5130  Formaţiuni cu 
Juniperus 
communis în zone 
cu pajişti 
calcaroase 
6170 Păşuni 
subalpine 
calcaroase 
6210 Pajişti uscate 
seminaturale şi 
faciesuri acoperite 
cu tufişuri pe 
substrat calcaros 
(Festuco – 
Brometalia)* 
6430 Comunităţi de 
lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de la 
nivelul câmpiilor, 
până la cel montan 
şi alpin 
6520 Fâneţe 
montane 
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cu Melampyrum 
bihariense 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
R4206 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R6501 Peşteri 
 

7220 *Izvoare 
petrifiante cu 
formare de travertin 
(Cratoneurion) 
8120 Grohotişuri 
calcaroase şi de 
şisturi calcaroase 
din etajul montan 
până în cel alpin 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 

8210 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 
chasmofitică pe roci 
calcaroase 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
9150 Păduri 
medioeuropene tip 
Cephalanthero-
Fagion 
9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 
9180  *Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior ( asociaţiile 
Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 
91LO Păduri ilirice 
de stejar cu carpen 
Erythronio-
Carpiniori) 
91M0 Păduri 
balcano-panonice de 
cer şi gorun 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 
9260 Vegetaţie 
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forestieră cu 
Castanea sativa 
9410 Păduri 
acidofile de Picea 
abies din regiunea 
montană (Vaccinio-
Piceeta) 

15 ROSCI 
0085 
Frumoasa 

11 tipuri 
de 

habitate 

R3609 Pajişti sud-
est carpatice de 
ţăpoşică (Nardus 
stricta) şi Viola 
declinata 
R3702 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de buruienişuri 
înalte cu 
Adenostyles 
alliariae şi 
Doronicum 
austriacum 
R3703 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de buruienişuri 
înalte cu Cirsium 
waldsteinii şi 
Hieracium 
sphondylium ssp. 
Transilvanicum 
R3704 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de buruienişuri 
înalte cu Senecio 
subalpinus şi 
ştevia stânelor 
(Rumex alinus) 
R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 

11 tipuri de habitate 4060 Tufărişuri 
alpine şi boreale 
4070 *Tufişuri cu 
Pinus mugo şi 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum 
hirsuti) 
4080 Tufărişuri cu 
specii sub-arctice 
de salix 
6150  Pajişti alpine 
şi boreale pe 
substrat silicios 

6230 *Păşuni bogate 
în specii cu Nardus, 
pe substraturi 
silicioase în zona 
montană 
6410 Pajişti cu 
Molinia pe soluri  
calcaroase, turboase 
sau argilo-lemnoase 
(Molinion caeruleae 
6520 Fâneţe 
montane 

9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior ( asociaţiile 
Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9410 Păduri 
acidofile de Picea 
abies din regiunea 
montană (Vaccinio-
Piceeta) 
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de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Festuca drymeia 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
R4206 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 

16 ROSCI 
0069 
Domogled-
Valea 
Cernei 

12 tipuri 
de 

habitate 

R4101 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
pulmonaria rubra 
R4102 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4104 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra 
R4110 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 

25 de tipuri de 
habitate 

3220 Vegetaţie 
herbacee de pe 
malurile râurilor 
montane 
4060 Tufărişuri 
alpine şi boreale 
40AO* Tufărişuri 
subcontinentale 
peri-panonice 
5130  Formaţiuni cu 
Juniperus 
communis în zone 
cu pajişti 
calcaroase 

6110*  Pajişti 
rupicole calcaroase 
sau bazifile cu 
Alysso-Sedion albi 
6190 Pajişti 
panonice de 
stâncării (Stipo-
Festucetalia 
palensis) 
6210* Pajişti uscate 
seminaturale şi 
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Festuca drymeia 
R4113 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
cu Helleborus 
odorus 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R4117 Păduri 
sud-est carpatice 
de frasin 
(Fraxinus 
excelsior), paltin 
(Acer 
pseudoplatanus), 
ulm (Ulmus 
glabra) cu Lunaria 
rediviva 
R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Dentaria bulbifera 
R4205 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) cu Oxalis 
acetosella 
R4206 Păduri 
sud-est carpatice 
de molid (Picea 
abies) şi brad 
(Abies alba) cu 
Hieracium 
rotundatum 
R4218 Păduri –
rarişti sud-est 
carpatice de pin 
negru (Pinus 
nigra ssp. 
Banatica) cu 
Genista radiata 
R6501 Peşteri 
 

faciesuri acoperite 
cu tufişuri pe 
substrat calcaros 
(Festuco – 
Brometalia) 

6410 Pajişti cu 
Molinia pe soluri  
calcaroase, turboase 
sau argilo-lemnoase 
(Molinion caeruleae 
6430 Comunităţi de 
lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de la 
nivelul câmpiilor, 
până la cel montan 
şi alpin 
6520 Fâneţe 
montane 
7220 *Izvoare 
petrifiante cu 
formare de travertin 
(Cratoneurion) 
8110 Grohotiş 
stâncos al etajului 
montan 
(Androsacetalia 
alpine şi 
Galeopsitalia 
ladani) 
8160* Grohotişuri 
medio-europene 
calcaroase ale 
etajelor colinar şi 
montan 

8210 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 
chasmofitică pe roci 
calcaroase 
8310 Peşteri în care 
accesul publicului 
este interzis 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
9150 Păduri 
medioeuropene tip 
Cephalanthero-
Fagion 
9180* Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
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versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior (asociaţiile 
Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 
91KO Păduri ilirice 
de Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 
91LO Păduri ilirice 
de stejar cu carpen 
(Erythronio-
Carpiniori) 

91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9410 Păduri 
acidofile de Picea 
abies din regiunea 
montană (Vaccinio-
Piceeta) 
9530* Vegetaţie 
forestieră 
submediteraneeană 
cu endemitul Pinus 
nigra sp.banatica 

17 ROSCI 
0028 Cheile 
Cernei - 
include rez. 
nat. Cheile 
Cernei 

1 tip de 
habitat 

R4118 Păduri 
dacice de fag 
(Fagus sylvatica) 
şi carpen 
(Carpinus 
betulus) cu 
Dentaria bulbifera 

1 tip de habitat 9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
 

18 Rezervaţia 
naturală 
Cheile 
Ribicioarei 
şi 
Uibăreştilor 

5 tipuri 
de 

habitate 

R3401 Pajişti sud-
est carpatice de 
Asperula capitata 
şi Sesleria rigida 
R4116 Păduri 
sud-est carpatice 
de fag (Fagus 
sylvatica) cu 
Phyllitis 
scolopendrium 
R6112 Comunităţi 
montane sud-est 
carpatice pioniere 
de grohotişuri 
mobile sau 
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semifixate cu 
Thymus comosus, 
Galium album şi 
Teucrium 
montanum 
R6113 Comunităţi 
sud-est carpatice 
de grohotişuri 
fixate cu 
Parietaria 
officinalis, Galium 
lucidum şi 
Geranium lucidum 
R6501 Peşteri 

19 ROSCI0325 
Munţii 
Metaliferi 

   
4 tipuri de habitate 

9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
91M0 Păduri 
balcano-panonice de 
cer şi gorun 
9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior(asociaţiile 
Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

 
20 

ROSCI0406 
Zarandul de 
Est 

  7 tipuri de habitate 6520 Fâneţe 
montane 

9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
9180* Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior 
91M0 Păduri 
balcano-panonice de 
cer şi gorun 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 
9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 

 
21 

ROSCI0292 
Coridorul 
Rusca 

  6 tipuri de habitate 91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
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Montană - 
Ţarcu - 
Retezat 

(Symphyto-Fagion) 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9410 Păduri 
acidofile de Picea 
abies din regiunea 
montană (Vaccinio-
Piceeta) 
4070 *Tufişuri cu 
Pinus mugo şi 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum 
hirsuti) 

9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 
6520 Fâneţe 
montane 

22 ROSCI0110 
Măgurile 
Băiţei 

  4 tipuri de habitate 9180* Păduri din 
Tilio-Acerion pe 
versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene 
8210 Versanţi 
stâncoşi cu 
vegetaţie 
chasmofitică pe roci 
calcaroase 
6520 Fâneţe 
montane 

91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 

23 ROSCI0339 
Pădurea 
Povernii – 
Valea 
Cerniţa 

  1 tip de habitat 91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 

24 ROSCI0324 
Munţii Bihor 

  6 tipuri de habitate 9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
91V0 Păduri dacice 
de fag cu vegeta]ie 
caracteristică 
(Symphyto-Fagion) 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 
9410 Păduri 
acidofile de Picea 
abies din regiunea 
montană (Vaccinio-
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Piceeta) 
4070 *Tufişuri cu 
Pinus mugo şi 
Rhododendron 
hirsutum (Mugo- 
Rhododendretum 
hirsuti) 

25 ROSCI0298 
Defileul 
Crişului Alb 

  7 tipuri de habitate 6150  Pajişti alpine 
şi boreale pe 
substrat silicios 

9170 Păduri de 
stejar cu carpen de 
tip Galio-Carpinetum 
91M0 Păduri 
balcano-panonice de 
cer şi gorun 
9130 Păduri tip 
Asperulo-Fagetum 
91Y0  Păduri dacice 
de stejar şi carpen 
91EO *Păduri 
aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus 
excelsior 
9110 Păduri tip 
Luzulo-Fagetum 

 
Tabelul nr. V.1.4.2.1. Habitatele naturale identificate în judeţul Hunedoara 

 
 
Tendinţe privind situaţia speciilor prioritare. 
 

Flora sălbatică a judeţului Hunedoara nu a suferit modificări semnificative în anul 
2019 sub aspectul compoziţiei sau a arealului de dezvoltare (observațiile au fost făcute 
în urma verificărilor de amplasament ale diferitelor planuri/proiecte/activități desfășurate 
în ariile naturale protejate).  

Speciile de floră sălbatică pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 din 
judeţul Hunedoara sunt prezentate în tabelul nr. V.1.4.2.2. în care nu se face referire la 
siturile de importanţă comunitară care ocupă mai putin de 1% în judeţul Hunedoara 
(ROSCI0126 Munţii Ţarcu, ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, ROSCI0219 Rusca 
Montană). 

 
Nr. 
crt. 

Denumire arie 
naturală 
protejată 

Număr 
specii de 

floră 
sălbatică 
de interes 
naţional 

semnalate 

Enumerare Număr 
specii de 

floră 
sălbatică 
de interes 
comunitar 

Enumerare 

1 Situl ROSCI 
0188 Parâng - 
include 

16 specii  Agrostis stolonifera 
Cardamine glauca 
Lycopus europaeus 

1 specie Tozzia 
carpathica 
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rezervaţiile 
naturale Cheile 
Jieţului şi 
Piatra Crinului 

Myricaria germanica 
Pinus mugo 
Ranunculus repens 
Silene 
lerchenfeldiana 
Symphytum cordatum 
Aquilegia 
transsilvanica 
Luzula luzulina 
Lysimachia 
nummularia 
Pinus cembra 
Potentilla haynaldiana 
Saxifraga 
pedemontana 
ssp.cymosa 
Symphyandra 
wanneri 
Leontopodium 
alpinum 

2 Parcul Naţional 
Retezat - 
ROSCI 
0217 Retezat - 
include 
rezervaţia 
ştiinţifică 
Gemenele şi 
rez. speologică 
Peştera 
Zeicului 

42 specii Allium 
schoenoprasum 
ssp.sibiricum 
Angelica archangelica 
Carex dacica 
Carex limosa 
Carex rostrata  
Crocus banaticus 
Dianthus glacialis 
ssp. gelidus 
Aconium napellus 
ssp. tauricum 
Alopecurus pratensis 
ssp.laguriformis 
Barbarea lepuznica 
Carex curta 
Carex echinata 
Carex pauciflora 
Centaurea pinnatifida 
Dactylorhiza 
cordigera 
Dianthus henteri 
Dianthus tenuifolius 
Epilobium alsinifolium 
Gentiana punctata 
Juncus filiformis 
Leontopodium 
alpinum 
Luzula sudetica 
Onobrychis montana 
ssp. Transsilvanica 
Pedicularis 

5 specii Ligularia sibirica 
Cypripedium 
calceolus 
Draba dorneri 
Campanula 
serrata 
Tozzia 
carpathica 
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baumgartenii 
Pinus mugo 
Plantago 
gentianoides 
Pseudorchis albida 
Saxifraga stellaris 
Sesleria rigida ssp. 
Haynaldiana 
Thlaspi pawlowskii 
Edraianthus 
graminifolius ssp. 
Graminifolius 
Eriophorum 
vaginatum 
Heracleum palmatum 
Koeleria macrantha 
ssp. Transsilvanica 
Papaver alpinum ssp. 
corona-sancti-
stephani 
Pinus cembra 
Poa laxa ssp. 
Pruinosa 
Pseudorchis frivaldii 
Scabiosa lucida ssp. 
Barbata 
Soldanella pusilla 
Thymus comosus 
Centaurea 
retezantensis 

3 Parcul Natural 
Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina - 
ROSCI 
0087 
Grădiştea 
Muncelului-
Ciclovina 

14 specii Cephalanthera 
damasonium 
Dactylorhiza 
maculate 
Festuca panciciana 
Herminium monorchis 
Orchis sambucina 
Sorbus borbasii 
Traunsteinera sp. 
Cephalanthera 
longifolia 
Epipactis helleborine 
Festuca 
pseudodalmatica 
Hepatica 
transsilvanica 
Orchis morio 
Plantago holosteum 
Thymus comosus 

1 specie Campanula 
serrata 

4 Rezervaţia 
Cheile Madei 
din 

- - - - 
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ROSCI0029 
Cheile 
Glodului, 
Cibului şi Măzii 

5 Geoparcul 
Dinozaurilor 
„Ţara 
Haţegului” - 
include ROSCI 
0236 Strei-
Haţeg şi 7 
rezervaţii 
naturale 
(botanice şi 
paleontologice) 

11 specii Plantago holosteum 
Drosera rotundifolia 
Hepatica 
transsilvanica 
Leontopodium 
alpinum 
Lilium jankae 
Croccus. Banaticus 
Dianthus glacialis 
ssp.gelidus 
Centaurea 
retezantensis 
Achillea ptermica 
Peucedanum 
rochelianum 
Orchis elegans 

- - 

6 ROSCI 
0110 Măgurile 
Băiţei - care 
include 
rezervaţia 
naturală 
Calcarele din 
Dealul Măgura 

10 specii Agrimonia eupatoria 
ssp. eupatoria   
Asplenium 
adulterinum ssp. 
adulterinum  
Asplenium ceterach  
Asplenium 
trichomanes  
Centaurea 
atropurpurea  
Crocus banaticus  
Gentiana cruciata 
Sedum hispanicum  
Seseli elatum ssp. 
austriacum  
 Silene nutans ssp. 
dubia  

1 specie Iris aphylla ssp. 
hungarica 

7 ROSCI 
0254 Tufurile 
calcaroase din 
Valea Bobâlna 

- - - - 

8 ROSCI 
0121 Muntele 
Vulcan 

6 specii Aconitum lycoctonum 
ssp. moldavicum  
Campanula kladniana  
Cardamine 
glanduligera   Silene 
nutans ssp. dubia  
Sorbus dacica  
Taxus baccata 

1 specie Syringa josikaea 

9 ROSCI 
0250 Ţinutul 
Pădurenilor - 

- - - - 
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include 
rezervaţia 
forestieră 
Codrii seculari 
pe Valea 
Dobrişoarei şi 
Prisloapei  

10 ROSCI 
0054 Dealul 
Cetăţii Deva 

2 specii Carex stenophylla  
Silene csereii 

- - 

11 Parcul Naţional 
Defileul Jiului 
în ROSCI 
0063 Defileul 
Jiului 

- - 1 specie Tozzia 
carpathica 

12 ROSCI 
0136 Pădurea 
Bejan - include 
rezervaţia 
forestieră 
Pădurea Bejan 

17 specii Centaurea rocheliana 
Danthonia alpina  
Dictamnus albus  
Rhamnus saxatilis 
ssp. tinctorius  
Thymus longicaulis 
Quercus Rosaceae 
Bechts = Q.robur X 
Q.petraea 
- var.petraeiformis 
Beldie; 
- var.Feketei (Simk); 
- var Jahnii (Simk) 
Q.Pseudodalechampii 
= Q.robur X 
Q.dalechampii 
- var.Cretzoini 
Pascovschi 
Q.Csatoi Borb = 
Q.polycarpa X 
Q.robur 
Q.Tabajdiana Simk = 
Q.frainetto X 
Q.polycarpa 
Q.Tufae Simk = 
Q.frainetto X 
Q.petraea 
Q.Dacica = 
Q.polycarpa X 
Q.pubescens 
Q.Diversifrons Borb = 
Q.petraea X 
Q.virgiliana 
Q.Cazanensis 
Pascovschi = 
Q.dalechampii X 
Q.virgiliana 

- - 
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13 ROSCI 
0064 Defileul 
Mureşului 
Inferior- 
include 
rezervaţia 
naturală 
Pădurea 
Pojoga 

1 specie Ruscus aculeatus - - 

14 ROSCI 
0129 Nordul 
Gorjului de 
Vest - include 
rez. speologică 
Peştera cu 
Corali 

- - 5 specii Pulsatilla 
grandis  
Asplenium 
adulterinum  
Campanula 
serrata  
 Iris aphylla ssp. 
hungarica  
Tozzia 
carpathica 

15 ROSCI0028 
Cheile Cernei 

- - - - 

16 ROSCI0069 
Domogled – 
Valea Cernei 

  3 specii Campanula 
serrata 
Himantoglossum 
caprinum 
Cypripedium 
calceolus 

17 ROSCI 
0085 
Frumoasa 

32 specii Achillea oxyloba ssp. 
schurii  
Aconitum lycoctonum 
ssp. moldavicum  
Aconitum toxicum  
Agrostis vinealis  
Allium 
schoenoprasum ssp. 
sibiricum  
Andromeda polifolia  
Angelica archangelica  
Aquilegia nigricans 
ssp. nigricans  
Arnica montana 
Botrychium 
matricariifolium  
Botrychium 
multifidum  Caltha 
palustris Campanula 
transsilvanica 
Cardamine amara  
Cardamine resedifolia  
Cardaminopsis 
neglecta  Carex 
brunnescens  

5 specii Dicranum viride 
Drepanocladus 
vernicosus 
 Meesia 
longiseta  
Campanula 
serrata  
Tozzia 
carpathica 
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Carex capillaris  
Carex diandra  
Carex limosa  
Carex nigra  
Cerastium 
transsilvanicum  
Chamaecytisus 
rochelii  
Coeloglossum viride  
Corallorhiza trifida  
Crepis conyzifolia  
Cruciata laevipes 
Dactylorhiza 
cordigera  
Dactylorhiza fuchsii  
Dactylorhiza 
maculata  
Dactylorhiza 
sambucina  Dianthus 
glacialis ssp. gelidus 

 
Tabelul nr. V.1.4.2.2. Flora sălbatică pentru care au fost desemnate ariile 

naturale protejate 
 

Ariile naturale din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 care se desfăşoară 
pe teritoriul judeţului Hunedoara au fost declarate pentru 13 specii de plante din flora 
sălbatică şi 94 de specii de faună sălbatică, toate de interes comunitar. Pe lângă 
acestea, pe suprafeţele hunedorene ale ariilor naturale protejate se conservă 166 de 
specii din flora sălbatică şi 135 specii din fauna sălbatică de interes naţional. 

Speciile de faună sălbatică pentru care au fost desemnate ariile naturale 
protejate din judeţul Hunedoara sunt prezentate în tabelul nr. V.1.4.2.3. 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire arie 
naturală 
protejată 

Număr 
specii de 

faună 
sălbatică 
de interes 
naţional 

semnalate 

Enumerare Număr 
specii de 

faună 
sălbatică 
de interes 
comunitar 

Enumerare 

1 Situl ROSCI 
0188 Parâng - 
include 
rezervaţiile 
naturale Cheile 
Jieţului şi Piatra 
Crinului 

- - 7specii Canis lupus  
Ursus arctos  
Lynx lynx 
Bombina variegata 
Cottus gobio 
Pholidoptera 
transsylvanica 
Pseudogaurotina 
excellens 

2 Parcul Naţional 
Retezat - 
ROSCI 

8 specii Erebia gorge 
Rana 
temporaria 

45 specii Rhinolophus 
hipposideros 
Rhinolophus 
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0217 Retezat - 
ROSPA0084 
Munţii Retezat - 
include 
rezervaţia 
ştiinţifică 
Gemenele şi 
rez. speologică 
Peştera Zeicului 

Boloria titania 
Sciocoris 
umbrinus 
Cervus 
elaphus 
Neomys 
anomalus 
Anguis fragilis 
Vipera berus 

Rhinolophus euryale  
Myotis blythii 
Barbastella 
barbastellus  
Myotis myotis Canis 
lupus  
Ursus arctos  
Lutra lutra  
Lynx lynx 
Bombina variegata 
Barbus meridionalis  
Cottus gobio 
Eudontomyzon 
danfordi 
Euphydryas maturna  
Lycaena dispar 
Callimorpha 
quadripunctaria 
Rosalia alpina 
Pseudogaurotina 
excellens Glyphipterix 
loricatella  
Leptidea morsei 
Nymphalis vaualbum 
Pholidoptera 
transsylvanica 
Aegolius funereus 
Alcedo atthis Aquila 
chrysaetos Aquila 
pomarina Bonasa 
bonasia Bubo bubo 
Caprimulgus 
europaeus Circaetus 
gallicus Crex crex 
Dendrocopos 
leucotos 
Dendrocopos medius  
Dryocopus martius 
Falco peregrinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Lanius collurio Pernis 
apivorus Picoides 
tridactylus Picus 
canus  
Strix uralensis 
Glaucidium 
passerinum  
Tetrao urogallus 

3 Parcul Natural 
Grădiştea 
Muncelului-

7 specii Podarcis 
muralis 
Parnassius 

41 specii Rhinolophus 
hipposideros 
Rhinolophus 
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Cioclovina - 
ROSCI 
0087 Grădiştea 
Muncelului-
Ciclovina - 
ROSPA0045 
Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

mnemosyne 
Lacerta agilis 
Vipera berus 
Bufo bufo 
Rana 
temporaria 
Salamandra 
salamandra 

ferrumequinum 
Myotis blythii 
Barbastella 
barbastellus 
Miniopterus 
schreibersi  
Myotis myotis Canis 
lupus  
Ursus arctos  
Lutra lutra  
Lynx lynx 
Bombina variegata 
Triturus vulgaris 
ampelensis 
Barbus meridionalis 
Sabanejewia aurata  
Cottus gobio 
Eudontomyzon 
danfordi 
Lycaena dispar 
Euphydryas aurinia 
Eriogaster catax 
Callimorpha 
quadripunctaria 
Austropotamobius 
torrentium  
Gortyna borelii lunata 
Aquila pomarina 
Circaetus gallicus 
Pernis apivorus 
Bonasa bonasia Crex 
crex  
Bubo bubo Aegolius 
funereus Glaucidium 
passerinum  
Strix uralensis 
Caprimulgus 
europaeus  
Picus canus 
Dendrocopos 
leucotos 
Dendrocopos medius  
Dryocopus martius 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Lanius collurio Lullula 
arborea Tetrao 
urogallus 

4 Rezervaţia 
Cheile Madei 
din ROSCI0029 
Cheile Glodului, 

- - 1 specie  Myotis myotis 
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Cibului şi Măzii 
5 Geoparcul 

Dinozaurilor 
„Ţara Haţegului” 
- include ROSCI 
0236 Strei-
Haţeg şi 7 
rezervaţii 
naturale 
(botanice şi 
paleontologice) 

6 specii Sabanejewia 
romanica 
Thymallus 
thymallus  
Coptosoma 
mucronatum 
Triturus 
vulgaris 
Anguis fragilis 
Vipera berus 

20 specii Rhinolophus 
ferrumequinum 
Myotis blythii Myotis 
myotis Ursus arctos  
Lutra lutra 
Triturus cristatus 
Bombina variegata 
Triturus vulgaris 
ampelensis 
Barbus meridionalis 
Sabanejewia aurata  
Cottus gobio 
Eudontomyzon 
danfordi 
Osmoderma eremita 
Austropotamobius 
torrentium  
Gortyna borelii lunata  
Isophya costata 
Isophya stysi 
Euphydryas maturna  
Maculinea teleius 
Euphydryas aurinia 

6 ROSCI 
0110 Măgurile 
Băiţei – care 
include 
rezervaţia 
naturală 
Calcarele din 
Dealul Măgura 

22 specii Bufo bufo  
Hyla arborea  
Rana 
dalmatina 
Salamandra 
salamandra 
Helix pomatia  
Maculinea 
alcon  
Maculinea 
arion  
Zerynthia 
polyxena  
Capreolus 
capreolus  
Felis silvestris  
Meles meles  
Mustela nivalis 
Mustela 
putorius  
Myotis blythii 
omari  
Pipistrellus 
pipistrellus 
Anguis fragilis  
Coronella 
austriaca  
Lacerta agilis  

3 specii Rhinolophus 
hipposideros 
Lycaena dispar 
Euphydryas aurinia 
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Lacerta viridis  
Natrix natrix  
Podarcis 
muralis  
Vipera 
ammodytes 

7 ROSCI 
0254 Tufurile 
calcaroase din 
Valea Bobâlna 

- - - - 

8 ROSCI 
0121 Muntele 
Vulcan 

1specie Capreolus 
capreolus 

- - 

9 ROSCI 
0250 Ţinutul 
Pădurenilor - 
include 
rezervaţia 
forestieră Codrii 
seculari pe 
Valea 
Dobrişoarei şi 
Prisloapei  

1 specie Meles meles 3 specii Canis lupus  
Ursus arctos  
Lynx lynx 

10 ROSCI 
0054 Dealul 
Cetăţii Deva 

35 specii Aglia tau  
Agrilus 
cyanescens  
 Arctia caja  
Arctia villica  
Boloria 
euphrosyne 
Carcharodus 
floccifera 
Cardiophorus 
ruficollis 
Catocala 
electa  
Catocala 
fraxini  
Catocala 
fulminea  
Coprimorphus 
scrutator 
Cucullia 
artemisiae  
Glaucopsyche 
alexis 
Gnophos 
obscuratus 
Ablattaria 
laevigata 
Lacon 
punctatus 

1 specie Callimorpha 
quadripunctaria 
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Iphiclides 
podalirius 
Melitaea 
athalia  
Melitaea cinxia  
Melitaea 
didyma  
Melitaea 
phoebe  
Melitaea trivia  
Mellicta 
parthenoides 
Neptis rivularis 
Papilio 
machaon 
Phytoecia 
cylindrica  
Rhamnusium 
bicolor  
Saturnia 
pavonia  
Saturnia pyri  
Satyrium pruni 
Silpha carinata 
Sphenoptera 
antiqua  
Zygaena 
carniolica  
Zygaena 
purpuralis 
Lacerta 
praticola 

11 Parcul Naţional 
Defileul Jiului în 
ROSCI 
0063 Defileul 
Jiului 

20 specii Bufo bufo  
Hyla arborea  
Rana 
dalmatina  
Rana 
temporaria  
Salamandra 
salamandra 
Triturus 
alpestris  
Triturus 
vulgaris 
Capreolus 
capreolus  
Cervus 
elaphus  
Dryomys 
nitedula  
Felis silvestris  
Martes martes 

21 specii Rhinolophus 
ferrumequinum 
Myotis blythii 
Miniopterus 
schreibersi  
Myotis myotis Ursus 
arctos  
Lutra lutra  
Lynx lynx 
Triturus cristatus 
Bombina variegata 
Gobio uranoscopus 
Barbus meridionalis 
Sabanejewia aurata  
Cottus gobio 
Osmoderma eremite 
Austropotamobius 
torrentium  
Lucanus cervus 
Cerambyx cerdo 
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Muscardinus 
avellanarius  
Myoxus glis  
Rupicapra 
rupicapra  
Anguis fragilis  
Coronella 
austriaca  
Elaphe 
longissima  
Natrix 
tessellate 
Vipera 
ammodytes 

Rhysodes sulcatus 
Cucujus cinnaberinus 
Rosalia alpina 
Morimus funereus 

12 ROSCI 
0136 Pădurea 
Bejan - include 
rezervaţia 
forestieră 
Pădurea Bejan 

- - 1 specie Bombina variegata 

13 ROSCI 
0064 Defileul 
Mureşului 
Inferior- 
ROSPA0029 
Defileul 
Mureşului 
Inferior-
Dealurile 
Lipovei - include 
rezervaţia 
naturală 
Pădurea Pojoga 

7 specii Bufo bufo 
Salamandra 
salamandra 
Triturus 
alpestris  
Triturus 
vulgaris 
Rana 
temporaria 
Anguis fragilis 
Vipera berus 

53 specii Rhinolophus 
hipposideros 
Rhinolophus 
ferrumequinum 
Rhinolophus euryale 
Rhinolophus blasii 
Miniopterus 
schreibersi  
Myotis myotis 
Spermophilus citellus 
Triturus cristatus 
Bombina bombina 
Bombina variegata 
Emys orbicularis 
Gobio kessleri  
Pelecus cultratus 
Gobio albipinnatus 
Aspius aspius 
Rhodeus sericeus 
amarus  
Barbus meridionalis 
Sabanejewia aurata  
Zingel zingel  
Zingel streber 
Alcedo atthis Aquila 
pomarina Bonasa 
bonasia Bubo bubo 
Caprimulgus 
europaeus  
Ciconia ciconia 
Circaetus gallicus 
Circus aeruginosus 
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Circus cyaneus Crex 
crex Chlidonias niger 
Dendrocopos 
leucotos 
Dendrocopos medius 
Dendrocopos 
syriacus Dryocopus 
martius Egretta 
garzetta  
Egretta alba  
Falco columbarius 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva Gavia 
arctica Hieraaetus 
pennatus  Ixobrychus 
minutus Lullula 
arborea Lanius 
collurio Lanius minor 
Nycticorax nycticorax  
Pernis apivorus Picus 
canus Philomachus 
pugnax  
Strix uralensis Sylvia 
nisoria Tringa 
glareola 

14 ROSCI 
0129 Nordul 
Gorjului de Vest 
- include rez. 
speologică 
Peştera cu 
Corali 

- - 24 specii Myotis capaccinii 
Myotis emarginatus  
Rhinolophus 
hipposideros  
Rhinolophus 
ferrumequinum 
Rhinolophus euryale 
Rhinolophus blasii 
Myotis blythii 
Miniopterus 
schreibersi  
Canis lupus  
Ursus arctos  
Lutra lutra  
Lynx lynx 
Bombina variegata 
Gobio uranoscopus 
Barbus meridionalis 
Leptidea morsei 
Ophiogomphus 
cecilia  
Lycaena dispar  
Callimorpha 
quadripunctaria 
Lucanus cervus 
Osmoderma eremita  
Cerambyx cerdo 
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Rosalia alpina Colias 
myrmidone 

15 ROSCI 
0085 Frumoasa 

5 specii Rana 
temporaria 
Anguis fragilis 
Elaphe 
longissima 
Vipera berus 
Natrix 
tessellata 
 

20 specii Canis lupus  
Lutra lutra  
Ursus arctos  
Lynx lynx 
Triturus cristatus 
Bombina variegata 
Cottus gobio Barbus 
meridionalis 
Eudontomyzon 
danfordi 
Ophiogomphus 
cecilia  
Lycaena dispar 
Euphydryas aurinia 
Callimorpha 
quadripunctaria 
Buprestis splendens 
Stephanopachys 
substriatus 
Pseudogaurotina 
excellens Nymphalis 
vaualbum 
Cordulegaster heros  
Rosalia alpina 
Cerambyx cerdo 

16 ROSPA0139 
Piemontul 
Munilor 
Metaliferi - Vinţu 
 

13 specii Actitis 
hypoleucos 
Anas crecca 
Streptopelia 
turtur 
Tachybaptus 
ruficollis 
Riparia riparia 
Phalacrocorax 
carbo 
Otus scops 
Merops 
apiaster 
Larus 
ridibundus 
Fulica atra 
Charadrius 
dubius 
Ardea cinerea 
Anas 
plathyrhyncos 

30 specii Haliaeetus albicilla 
Pandion haliaetus 
Aquila pomarina 
Circaetus gallicus 
Circus cyaneus 
Pernis apivorus 
Falco columbarius 
Egretta alba 
Falco vespertinus 
Crex crex 
Strix uralensis 
Bubo bubo 
Caprimulgus 
europaeus 
Alcedo atthis 
Dendrocopos 
syriacus 
Dryocopus martius 
Dendrocopos medius 
Picus canus 
Anthus campestris 
Sylvia nisoria 
Lanius collurio 
Lanius minor 
Chlidonias niger 
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Emberiza hortulana 
Ciconia nigra 
Ciconia ciconia 
Gavia arctica 
Gavia stellata 
Falco peregrinus 
Lullula arborea 

17 ROSPA0132 
Munţii Metaliferi 

- - 15 specii Aquila chrysaetos 
Falco peregrinus 
Pernis apivorus 
Dendrocopos 
leucotos 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Lanius collurio 
Lullula arborea 
Picus canus 
Bubo bubo 
Caprimulgus 
europaeus 
Circaetus gallicus 
Dendrocopos medius 
Milvus migrans 

 
18 

ROSCI0292 
Coridorul Rusca 
Montană – 
Ţarcu – Retezat  

- - 5 specii Ursus arctos 
Canis lupus 
Lynx lynx 
Lutra lutra 
Bombina variegata 

19 ROSCI0325 
Munţii Metaliferi 

-  
- 

3 specii Ursus arctos 
Canis lupus 
Lynx lynx 

20 ROSCI0355 
Podişul Lipovei 
– Poiana Ruscă 

  7 specii Ursus arctos 
Canis lupus 
Lynx lynx 
Lutra lutra 
Bombina variegata 
Isophya stysi 
Lycaena helle 

21 ROSCI0373 
Râul Mureş 
între Brănişca şi 
Ilia 

- - 13 specii Lutra lutra 
Triturus vulgaris  
Triturus vulgaris 
ampelensis 
Bombina bombina 
Bombina variegata 
Emys orbicularis 
Aspius aspius 
Rhodeus sericeus 
amarus 
Gobio albipinnatus 
Gobio kessleri 
Cobitis taenia 
Sabanejewia aurata 
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22 ROSCI0406 
Zarandul de Est 

  10 specii Ursus arctos 
Canis lupus 
Lynx lynx 
Triturus vulgaris  
Triturus vulgaris 
ampelensis 
Bombina variegata 
Carabus variolosus 
Lucanus cervus 
Cerambyx cerdo 
Morimus funereus 

 
Tabelul nr. V.1.4.2.3. Fauna sălbatică pentru care au fost desemnate ariile 

naturale protejate 
 

Pe lângă speciile de animale sălbatice de interes naţional şi comunitar 
enumerate în tabelul de mai sus, ariile naturale protejate din judeţul Hunedoara mai 
adăpostesc şi alte specii de faună sălbatică ocrotite prin convenţii şi reglementări 
internaţionale. De exemplu, în rezervaţia naturală Pădurea Bejan au fost semnalate 50 
specii de păsări care se regăsesc pe listele din Convenţia de la Berna.  

În perioada martie - mai 2020 reprezentanţii A.P.M. Hunedoara au participat la 
acţiunile de evaluare a efectivilor de carnivore mari strict protejate, în urma cărora s-a 
remarcat o bună reprezentare a acestora pe fondurile de vânătoare alături de celelalte  
specii de interes vânătoresc. 

 
Specii de floră şi faună sălbatică valorificată economic, inclusiv ca resurse genetice. 

 
Speciile de faună de interes cinegetic din judeţul Hunedoara sunt la efectivele 

optime în raport cu habitatele specifice.  
În cursul anului 2020 au fost emise 43 autorizaţii, în conformitate cu Ordinul 

M.M.D.D. nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de 
recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau la 
export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi 
nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică 
şi a importului acestora. În anul 2020, în funcţie de tipul de activitate pentru care au fost 
solicitate s-au emis: 

- 27 autorizaţii de mediu pentru achiziţia şi comercializarea plantelor din flora 
sălbatică sau pentru achiziția melcilor de către persoane juridice; 

- 15 autorizaţii de mediu pentru vânătoare (activitatea de vânătoare a faunei de 
interes cinegetic se  autorizează conf. Ordinul M.M.D.D. nr. 410/2008 pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi/sau 
comercializare pe teritoriul naţional sau la export a florilor de mină, a fosilelor de plante 
şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din 
flora şi, respectiv, fauna sălbatică şi a importului acestora). 
 În anul 2020 nu s-au semnalat cazuri de îmbolnăviri la animalele de interes 
cinegetic din judeţul Hunedoara. De asemenea, nu au fost înregistrate acţiuni de 
capturare ilegală a unor animale sălbatice. 
  
Specii deţinute în captivitate. 
  

Pe teritoriul judeţului Hunedoara există o grădină zoologică înregistrată şi 
monitorizată  ca serviciu în cadrul Primăriei municipiul Hunedoara (autorizația HD-
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224/11.12.2019) şi încă un centru de îngrijire şi vizitare a zimbrilor în Pădurea Slivuţ, 
aflat în administrarea Direcţiei Silvice Deva prin Ocolul Silvic Retezat. În acest centru se 
aflau, la finele anului 2020, 7 exemplare de zimbri deţinuţi pentru conservare.  

 
Grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire. 
 
 Speciile şi efectivele de animale deţinute în această grădină zoologică la nivelul 
trimestrului IV 2020 sunt prezentate în tabelul nr. V.1.4.2.4.  
 
 

Nr. crt. Specie Nr. Exemplare 
1 Urs brun carpatin – Ursus arctos  1 
2 Lup – Canis lupus 0 
3 Vulpe – Vulpes vulpes 0 
4 Leu – Panthera leo 2 
5 Tigru – Felis tigris 3 
6 Asin – Equus asinus 1 
7 Găină domestică – Gallus domestica 7 
8 Porumbei – Columba livia domestica 43 
9 Broască ţestoasă acvatică – Emys orbicularis 7 

10 Iepuri de casă – Oryctolagus cuniculus 10 
11 Cobai – Cavia porcellus 24 
12 Ponei - Equus caballus 1 
13 Pavian - Papio hydramas 3 
14 Ratoni – Procyon lotor 0 
15 Corbi – Corvus corax 1 
16 Căprior – Capreolus capreolus 5 
17 Rață domestică – Anas plathyrynchos 3 
18 Fazani comuni – Phasianus colchicus 7 
19 Fazani aurii – Chrysolophus pictus 2 
20 Păun – Pavo cristatus 6 
21 Zimbru – Bison bonasus 3 
22 Capră neagră – Rupicapra rupicapra 1 

 
Tabelul nr. V.1.4.2.4. Specii deţinute în captivitate 

 
 Toate aceste date au fost transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
cu ocazia raportărilor trimestriale. 
 Grădina Zoologică Hunedoara deţine autorizaţia de mediu HD 224/11.12.2019. 

La nivelul anului 2020 nu au existat/funcţionat în judeţul Hunedoara acvarii 
publice sau centre de reabilitare a animalelor sălbatice. 

  
V.1.5. Exploatarea excesivă a resurselor naturale. 
 
Supraexploatarea (sau exploatarea excesivă) resurselor naturale apare datorită 

recoltării nesustenabile a resurselor valoroase, cum ar fi apa, resursele minerale, 
lemnul, etc.... Supraexploatarea resurselor naturale este legată de biodiversitate, 
putând duce la dispariția multor specii de animale.  
Apa reprezintă una dintre cele mai importante resurse naturale. Multe industrii necesită 
o cantitate mare de apă pentru a se putea susține.  
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În județul Hunedoara se observă o creștere a numărului de exploatări de resurse 
minerale (balastru, nisip) a celor de masă lemnoasă și o scădere a solicitărilor pentru 
exploatarea de ciuperci, plante medicinale și fructe de pădure. 

 
   V.1.5.1. Exploatarea forestieră. 
 

Informațiile referitoare la acest subiect au fost tratate la cap. VI. Pădurile. 
 

V.2. Protecția naturii și biodiversitatea 
 
V.2. Protecția naturii și biodiversitatea: prognoze și acțiuni întreprinse. 
  

V.2.1. Rețeaua de arii protejate. 
 
Arii naturale protejate de interes naţional. 
 

În judeţul Hunedoara există 46 de arii naturale protejate de interes naţional (în 
suprafaţă totală de 179.976,296 ha) din care 4 sunt parcuri: Parcul Naţional Retezat 
(38.138 ha), Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina (38.184 ha), Parcul Natural 
Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului (102.392 ha) şi Parcul Naţional Defileul Jiului (cu 
o suprafaţă de 11.127 ha, din care 534 ha se află pe teritoriul judeţului Hunedoara): 

- Parcul Naţional Retezat include 1 rezervaţie ştiinţifică şi 1 rezervaţie naturală de 
tip speologic; 

- Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina include 6 rezervaţii naturale 
(speologice, mixte, paleontologice); 

- Parcul Natural Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului include 7 rezervaţii 
naturale (paleontologice, botanice). 

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

- o rezervaţie ştiinţifică: Rezervaţia ştiinţifică Gemenele; 
- 4 rezervaţii speologice: Peştera cu Corali, Peştera Zeicului, Peştera Şura Mare, 

Peştera Tecuri; 
- 4 rezervaţii paleontologice: Depozitul fosilifer de la Lăpugiu de Sus, Depozitele 

continentale cu dinosaurieni de la Sânpetru, Punctul fosilifer Ohaba-Ponor, Depozitele 
continentale cu ouă de dinosaurieni Tuştea; 

- 2 rezervaţii geologice: Măgura Uroiului şi Tufurile calcaroase din Valea 
Bobâlna; 

-16 rezervaţii mixte: Complexul carstic Ponorâci-Cioclovina, Măgurile 
Săcărâmbului, Muntele Vulcan, Calcarele din Dealul Măgura, Dealul Cetăţii Deva, 
Cheile Madei, Cheile Crivadiei, Dealul şi peştera Bolii, Calcarele de la Godineşti, Cheile 
Jieţului, Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor, Cheile Cernei, Cheile Taia, Apele 
mezotermale Geoagiu-Băi, Rezervaţia Boholt, Calcarele de la Boiu de Sus; 

- 9 rezervaţii botanice: Piatra Crinului, Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga, Fâneţele cu 
Narcise Nucşoara, Mlaştina Peşteana, Calcarele de la Faţa Fetii, Vârful Poieni, Pădurea 
Chizid, Pădurea Slivuţ, Pădurea Pojoga; 

- 2 monumente ale naturii: Peştera Cizmei, Podul Natural de la Grohot; 
- 2 rezervaţii forestiere: Pădurea Bejan, Codrii seculari de pe Valea Dobrişoarei şi 

Prisloapei; 
- o rezervaţie peisagistică: Arboretum Simeria; 
- 2 parcuri naţionale: Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Defileul Jiului; 
- un parc natural: Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina; 
- 1 geoparc - Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului. 
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Parcurile (naturale şi naţionale) sunt în administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor. Geoparcul Dinozaurilor nu are administrare, iar Rezervaţia ştiinţifică 
Gemenele se află în administrarea Academiei Române. 
 
     Arii naturale protejate de interes internaţional. 
 
      - Parcul Naţional Retezat este singura Rezervaţie a Biosferei din judeţul Hunedoara, 
cu suprafaţa de 38.138 ha, desemnată în anul 1979 de către Comitetul MAB Unesco la 
cea de a VI-a sesiune a Consiliului Internaţional de Coordonare a Programului Om-
Biosferă de la Paris. 

Parcul Naţional Retezat se află în partea de vest a Carpaţilor Meridionali, 
cuprinzând o parte din Masivul Retezat-Godeanu. Cea mai mare parte a parcului se află 
în judeţul Hunedoara, fiind delimitat de Depresiunea Haţegului, Munţii Tulişa, Valea 
Streiului, Depresiunea Petroşani, Valea Jiului de Vest şi Valea Râului Mare. Parte din 
suprafaţa parcului se află pe teritoriul administrativ al judeţelor Caraş-Severin şi Gorj. 

În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m şi peste 80 de lacuri 
glaciare, între care Lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din ţară. Parcul este renumit 
pentru diversitatea floristică şi faunistică, adăpostind aproape 1.190 specii de plante 
superioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 
168 specii de păsări, 9 specii de reptile şi 5 specii amfibieni. 

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

Scopul principal al Parcului Naţional Retezat este cel de conservare a diversităţii 
biologice. De asemenea, se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de 
exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, 
precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţi educaţionale, recreative şi de cercetare 
ştiinţifică. Se permit activităţi tradiţionale desfăşurate de proprietarii terenurilor, cu 
reglementarea acestora de către Administraţia Parcului Naţional Retezat. 

Parcul Naţional Retezat se suprapune şi altor două categorii de protecţie 
comunitară: ROSCI 0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat.  
 
    - Geoparcul Dinozaurilor este un parc natural ce cuprinde întreaga ţară a Haţegului şi 
care protejază şi valorifică natura şi cultura acestui spaţiu. A fost declarat arie naturală 
protejată de interes naţional în 2004, iar din anul 2005 a fost acceptat în Reţeaua 
Europeană a Geoparcurilor şi în Reţeaua Globală (sub egida UNESCO). Din anul 2007 
include situl de importanţă comunitară ROSCI0236 “Strei-Haţeg”, declarat pentru 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes 
comunitar. 

Această arie naturală protejată are un statut special datorită gradului ridicat de 
locuire care implică o preocupare deosebită pentru dezvoltarea locală. Geoparcul 
cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de elemente de interes ecologic, 
arheologic, istoric si cultural. 

Factorul cheie care personalizează acest teritoriu este reprezentat de siturile cu 
resturi de dinozauri de vârstă Cretacic Superior. Dinozaurii pitici din Depresiunea Haţeg 
sunt unici în lume, importanţa ştiinţifică şi atractivitatea lor fiind sporită prin descoperirile 
de cuiburi cu ouă şi embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane 
dinozaurilor şi a unei reptile zburătoare (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor. 
Administrarea este asigurată de ANANP. 

 
  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Bucura
http://ro.wikipedia.org/wiki/1999
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=PAN_Parks&action=edit&redlink=1
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Arii naturale protejate de interes comunitar. 
 
Pentru implementarea reţelei ecologice europene Natura 2000, în judeţul 

Hunedoara au fost desemnate, ca arii naturale protejate, 28 situri de interes comunitar 
(prin Ordinul M.M.P. nr. 2387/2011) care ocupă 176.760,36 ha (în jur de 25% din 
suprafaţa judeţului),  prezentate în tabelul nr. V.2.1.1. În tabel nu au fost menţionate 
cele 3 situri de interes comunitar care ocupă sub 1% în judeţul Hunedoara (doar în 
anexa 1 a Ord. MMP 2387/2011) şi anume ROSCI0126 Munţii Ţarcu, ROSCI0128 
Nordul Gorjului de Est şi ROSCI0219 Rusca Montană. 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
sitului de 
interes 

comunitar 

Localizarea Suprafaţa 
totală/în jud. 

Hunedoara (ha) 

Observaţii 

0 1 2 3 4 
1 ROSCI0028 

Cheile Cernei 
jud.Hunedoara (2% din 
com. Lunca Cernii de Jos, 
3% din com. Topliţa) 
 

577/577 Include rezervaţia 
naturală „Cheile 
Cernei” 

2 ROSCI0029 
Cheile 
Glodului, 
Cibului şi 
Măzii 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Balşa);  
- jud. Alba 

735/396,9 Din judeţul 
Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Cheile 
Madei” 

3 ROSCI0054 
Dealul Cetăţii 
Deva 

- jud. Hunedoara (2% din 
mun. Deva) 

109/109 Include 
rezervaţiile 
naturale „Dealul 
Cetăţii Deva” şi 
„Dealul Colţ şi 
Dealul Zănoaga” 

4 ROSCI0063 
Defileul Jiului 

- jud. Hunedoara (21% din 
oraşul Aninoasa, 2% din 
mun. Petroşani, 1% din 
mun. Vulcan) 
- jud. Gorj 

10946/437,84 include Parcul 
Naţional Defileul 
Jiului 

5 ROSCI0064 
Defileul 
Mureşului 
Inferior 

- jud. Hunedoara (55% din 
com. Burjuc, 24% din 
com. Gurasada, 29% din 
com. Zam) 
- jud. Arad 
- jud. Timiş 

34149/11952,15 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţiile 
naturale 
„Pădurea 
Pojoga”, 
„Calcarele de la 
Godineşti”, 
„Calcarele de la 
Boiu de Sus”  

6 ROSCI0085 
Frumoasa 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Beriu, 10% din 
com. Orăştioara de Sus, 
sub 1% din oraşul Petrila, 
sub 1% din mun. 
Petroşani) 

137359/2742,18  
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- jud. Alba 
- jud. Sibiu 
-jud. Vâlcea 

7 ROSCI0087 
Grădiştea 
Muncelului-
Ciclovina 

- jud. Hunedoara (62% din 
com. Băniţa, 41% din 
com. Baru, sub 1% din 
com. Beriu, 42% din com. 
Boşorod, 59% din com. 
Orăştioara de Sus, 2% din 
oraşul Petrila, 5% din 
mun. Petroşani, 38% din 
com. Pui); 
- jud. Alba 

39818/39818 Din judeţul 
Hunedoara 
include Parcul 
Natural Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

8 ROSCI0110 
Măgurile 
Băiţei 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Băiţa) 

274/274 Include rezervaţia 
naturală 
„Calcarele din 
Dealul Măgura” 

9 ROSCI0121 
Muntele 
Vulcan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Blăjeni, sub 1% 
din com. Buceş) 
- jud. Alba 

100/86 Include rezervaţia 
naturală „Muntele 
Vulcan” 

10 ROCI0129 
Nordul 
Gorjului de 
Vest 

- jud. Hunedoara (3% din 
oraşul Uricani, sub1% din 
mun. Vulcan) 
- jud. Gorj 

87321/aprox. 
841,54 

Din judeţul 
Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Peştera 
cu Corali” 

11 ROSCI0136 
Pădurea 
Bejan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Cârjiţi, 1% din 
mun. Deva) 

102/102 Include rezervaţia 
naturală 
„Pădurea Bejan” 

12 ROSCI0188 
Parâng 

- jud. Hunedoara (18% din 
oraşul Petrila, 26% din 
mun. Petroşani) 
- jud. Gorj 
- jud. Vâlcea 

30434/10956,24 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţiile 
naturale „Piatra 
Crinului” şi 
„Cheile Jieţului” 

13 ROSCI0217 
Retezat 

- jud. Hunedoara (1% din 
com. Pui, 54% din com. 
Râu de Mori, 40% din 
com. Sălaşu de Sus, 17% 
din oraşul Uricani) 
- jud. Caraş-Severin 
- jud. Gorj 

43561/33947,58 În judeţul  
Hunedoara se 
suprapune 
Parcului Naţional 
Retezat şi 
rezervaţiei 
naturale 
„Calcarele de la 
Faţa Fetii” 

14 ROSCI0236 
Strei-Haţeg 

- jud. Hunedoara (46% din 
com. Baru, sub 1% din 
com. Bretea Română, 
33% din oraşul Haţeg, 
sub 1% din mun. Lupeni, 
33% din com. Pui, 32% 
din com. Sălaşu de Sus, 

23968/23968 Situl este inclus 
în „Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara 
Haţegului” 
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4% din com. Sântămăria-
Orlea, 9% din com. 
General Berthelot) 

15 ROSCI0250 
Ţinutul 
Pădurenilor 

- jud. Hunedoara (10% din 
com. Bătrâna, 4% din 
com. Bunila, 6% din com. 
Cerbăl, sub 1% din com. 
Lăpugiu de Jos, 14% din 
com. Lunca Cernii de Jos) 
 

7174/7174 Din judeţul 
Hunedoara 
include rezervaţia 
naturală „Codrii 
seculari pe Valea 
Dobrişoarei şi 
Prisloapei” 

16 ROSCI0254 
Tufurile 
calcaroase 
din Valea 
Bobâlna 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Rapoltu Mare) 

16/16 Include rezervaţia 
naturală „Tufurile 
calcaroase din 
Valea Bobâlna” 

17 ROSCI0069 
Domogled – 
Valea Cernei 

- jud. Hunedoara (Râu de 
Mori < 1%) 

61191,5/aprox. 
381 

 
- 

18 ROSCI0292 
Coridorul 
Rusca 
Montană – 
Ţarcu - 
Retezat 

- jud. Hunedoara (Densuş 
– 55%, Lunca Cernii de 
Jos – 7%, Râu de Mori – 
16%, Sarmizegetusa – 
47%) 

24443/18087,82 Din judeţul 
Hunedoara se 
suprapune parţial 
peste Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara 
Haţegului 

19 ROSCI0298 
Defileul 
Crişului Alb 

- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos < 1%) 

16558/11,203 - 

20 ROSCI0324 
Munţii Bihor 

- jud. Hunedoara (Tomeşti 
– 22%, Baia de Criş, 
Bulzeştii de Sus < 1%) 

20885/1461,95 - 

21 ROSCI0325 
Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara (Baia de 
Criş – 15%, Gurasada -
5%, Luncoiu de Jos – 7%, 
Vaţa de Jos – 37%, Vorţa 
-21%, Zam – 15%) 

14303/14303 - 

22 ROSCI0339 
Pădurea 
Povernii – 
Valea Cerniţa 

- jud. Hunedoara (Buceş < 
1%) 

870/69,60 - 

23 ROSCI0355 
Podişul 
Lipovei 
Poiana Ruscă 

- jud. Hunedoara (Burjuc 
– 6%, Lăpugiu de Jos – 
20%, Zam – 2%, Bătrâna, 
Cerbăl, Lunca Cernii de 
Jos < 1%) 

35738/2501,66 - 

24 ROSCI0373 
Râul Mureş 
între Brănişca 
şi Ilia 

- jud. Hunedoara 
(Brănişca – 16%, Ilia – 
5%, Şoimuş – 1%, Veţel < 
1%) 

1884/1884 - 

25 ROSCI0406 
Zarandul de 

Est 

- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos – 7%, Zam – 14%) 

20315/3656,7 - 
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Tabelul nr. V.2.1.1. Siturile de interes comunitar din judeţul Hunedoara 

 
 Pe lângă siturile din tabelul nr. V.2.1.1., pe teritoriul judeţului Hunedoara au mai 
fost declarate şi 7 arii de protecţie specială avifaunistică declarate prin HG nr. 971/2011, 
având o suprafaţă pe judeţul Hunedoara de 105.752,89 (în jur de 15% din suprafaţa 
judeţului),  prezentate în tabelul nr. V.2.1.2.:  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea ariei 
de protecţie 

specială 
avifaunistică 

Localizare Suprafaţa 
totală/în jud. 

Hunedoara (ha) 

Observaţii 

1 ROSPA0029 
Defileul 
Mureşului 
Inferior-
Dealurile 
Lipovei 

- jud. Hunedoara: Baru - 
2%  

 
55660,3/6122,6 

include 
rezervaţia 
naturală 
„Pădurea 
Pojoga” 

2 ROSPA0045 
Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

- jud. Hunedoara: Baru - 
41%, Băniţa - 58%, Beriu 
sub 1%, Boşorod - 42%, 
Orăştioara de Sus - 59%, 
Pui - 38% şi Petroşani sub 
1%  

38060/38060 include Parcul 
Natural 
Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

3 ROSPA0085 
Munţii Retezat 

- jud. Hunedoara: Pui - 1%. 
Râu de Mori – 52%, Sălaşu 
de Sus – 40%, Uricani – 
17% 

38140/33181,8 se suprapune 
Parcului 
Naţional 
Retezat 

4 ROSPA0035 
Domogled – 
Valea Cernei 

- jud. Hunedoara: Râu de 
Mori < 1% 

 
66617/611,91 

 

5 ROSPA0043 
Frumoasa 

1% în judeţul Hunedoara 
(numai în formularul 
standard al sitului) 

131182/ aprox. 
310 

 

6 ROSPA0139 
Piemontul 
Munţilor 
Metaliferi – 
Vinţu 

- jud. Hunedoara: Geoagiu 
– 14%, Hărău – 5%, 
Simeria – 12%, Turdaş - 35 

8388/4529,52 Include 
rezervaţia 
naturală 
Măgura 
Uroiului 

7 ROSPA0132 
Munţii Metaliferi 

- jud. Hunedoara: Baia de 
Criş – 4%, Balşa -62%, 
Blăjeni – 6%, Buceş<1%, 
Bucureşci – 10%, Bulzeştii 
de Sus – 9%, Băiţa – 34%, 
Certeju de Sus – 29%, 
Geoagiu – 19%, 
Rapolt<1%, Ribiţa – 17% 

26671/22937,06 Include: ROSCI 
0110 Măgurile 
Băiţei (cu 
rezervaţia 
naturală 
Calcarele din 
Dealul 
Măgura), 
ROSCI0029 
Cheile 
Glodului, 
Cibului şi Măzii 
(cu rezervaşia 
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naturală Cheile 
Măzii), 
ROSCI0121 
Muntele Vulcan 
cu rezervaţia 
naturală cu 
acelaşi nume şi 
rezervaţiile 
naturale Cheile 
Ribicioarei şi 
Podul natural 
Grohot şi 
Cheile 
Uibăreştilor 

 
Tabelul nr. V.2.1.2. Ariile de protecţie specială avifaunistică din judeţul Hunedoara 

 
 
 Managementul ariilor naturale protejate din judeţul Hunedoara 
 

Parcurile naturale şi naţionale au structuri proprii de administrare, care, potrivit 
art.18 alin. (3) din OUG nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, asigură şi 
gestionarea celorlalte categorii de arii protejate pe care le includ sau peste care se 
suprapun.  

În anul 2020, la nivelul județului Hunedoara nu a fost aprobat nici un plan de 
management.  

Cu toate acestea, ANANP – autoritatea responsabilă cu gestionarea ariilor 
naturale protejate care nu au administrare/custodie, a elaborat setul minim de măsuri de 
reducere a impactului pe baza obiectivelor specifice de conservare ale fiecărui sit 
deținut și anume: ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și 
Măzii, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0110 Măgurile Băiței, ROSCI0136 
Pădurea Bejan, ROSCI0236 Strei – Hațeg, ROSCI0254 Tufurile calcaroase din valea 
Bobâlna, ROSCI0325 Munții Metaliferi, ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă, 
ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia, ROSCI0406 Zarandul de Est, 
ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei și ROSPA0139 Piemontul 
Munților Metaliferi - Vințu. 
 
     
Schimbarea peisajelor şi ecosistemelor. 
 

Influenţele negative datorate omului sunt mult mai vizibile şi mai de durată în 
ariile naturale protejate: 

- cele mai  frecvente rămân deşeurile menajere pe care turiştii ocazionali le lasă 
în urma trecerii lor prin natură (în ariile protejate Vârful Poieni, Dealul Cetăţii Deva, 
Pădurea Bejan, Pădurea Slivuţ, Pădurea Chizid, Arboretumul Simeria);  

- depozite neautorizate de deşeuri apar uneori la limita rezervaţiilor naturale care 
au neşansa să se învecineze cu aşezări umane (Pădurea Chizid, Pădurea Bejan); 

- urmele trecerii turiştilor ocazionali s-au remarcat şi prin deteriorarea panourilor 
de informare, înmulţirea potecilor şi vetrelor de foc ilegale din ariile protejate (Dealul 
Cetăţii Deva, Pădurea Bejan, Calcarele din Dealul Măgura); 

- în Pădurea Chizid, datorită lucrărilor de mobilizare a solului executate în anii cu 
fructificaţie la gorun şi cer, s-a reuşit stimularea instalării regenerării naturale; 
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         - colectarea de către turişti a unor specii protejate de floră sălbatică (flori de 
Rhododendron, muguri de jneapăn, floare de colţ, fire de Ruscus aculeatus, etc.) 
Zonele cele mai afectate sunt: Parcul Naţional Retezat,  Fânaţele cu narcise Nucşoara. 
 Deși am solicitat ANANP rapoartele anuale, informațiile nu ne-au fost furnizate, 
prin urmare nu putem face o analiză a stării de sănătate a ariilor naturale protejate din 
jud. Hunedoara.  



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

171 
 

 
VI. PĂDURILE  
 
VI.1. Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe 
 
VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier 
 

Evolutia suprafetei fondului forestier, potrivit datelor furnizate de structurile de 
administrare silvica situatia suprafetelor de fond forestier pe perioada 2016-2020 se 
prezinta astfel: 
 

Evoluţia suprafeţei fondului forestier  
anul suprafaţa (ha) din care păduri (ha) 
2016 316833 310864 
2017 316951 311543 
2018 317252 311594 
2019 317399 311892 
2020 317412 311703 

 
Tabel VI.1.1 Evoluţia suprafeţei fondului forestier* 

 

 
Grafic VI.1.1 Evoluţia suprafeţei fondului forestier* 
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311892
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Evoluţia suprafeţei fondului forestier
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 Fondul forestier al judeţului este constituit din păduri  şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră. Se poate observa că pe perioada analizată suprafaţa de fond forestier a 

crescut în principal pe seama suprafeţelor de păşuni împădurite  care au fost incluse în 

fondul forestier prin amenajamente silvice.  
 
VI.1.2 Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief 
 
Relieful judeţului Hunedoara este predominant muntos (68% din suprafaţa judeţului), fiind 

reprezentat prin unităţi ale Carpaţilor Meridionali, dar sunt prezente si celelalte 2 forme de 
relief principale, pădurile fiind distribuite astfel: 
 

Distribuţia pădurilor după formele de relief (ha) 

forma de relief suprafaţa (ha) 

câmpie 24210 
deal 85396 

munte 90874 
 

Tabel VI.1.2 Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief** 
 

Distributia padurilor dupa principalele forme de relief: 7% campie, 47% deal, 46% munte.* 
 
 

 
 

Grafic VI.1.2 Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief** 
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Datele privind distribuţia pădurilor după principalele forme de relief sunt furnizate 

de către Direcţia Silvică Hunedoara şi reprezintă pădurile proprietate publică a statului 

administrată de RNP, proprietate publică a unitaţilor administrative teritoriale, proprietate 
privată a persoanelor juridice şi proprietate privată a persoanelor fizice (suprafeţe pentru 

care proprietarii au încheiat contracte de servicii silvice/administrare cu DS Hunedoara). 
 
Distributia padurilor pe specii si grupe de specii in ultimul an al perioadei de 
analiza * 
Specia Suprafata (ha) 
Fag 
Molid 
Diverse specii tari 
Quercinee 
Alte rasinoase 
Diverse specii moi 
Brad 

141618 
67704 
44383 
40248 
8431 
4356 
3963 

Total 311703 
Padurile de fag si molid sunt reprezentate in procent mai mare in judetul Hunedoara, 
(statiuni corespunzatoare: fagetele de deal, montan premontan de fagate, montan de 
amenstecuri, montan de molidisuri) 
 
Distributia padurilor pe tipuri functionale in ultimul an al perioadei de analiza* 
 Suprafata (ha) 
Paduri de protectie (Grupa I) 211372 
Paduri de productie si protectie (Grupa II) 100331 
Total 311703 
 
 
VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor 
 

Starea de sănătate a pădurilor 

ANUL lemn mort (mc) 

2016 4148 

2017 4142 

2018 4504 

2019 4485 

2020 4503 
 

Tabel VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor** 
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                                        Grafic VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor** 
 
 

Impaduriri integrale 
an 2016 2017 2018 2019 2020 
hectare 186 178 198 188 180 
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VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate  

Suprafata padurilor regenerate la nivelul judetului Hunedoara pe ultimii 5 ani se prezinta 
astfel : 

Suprafeţe de păduri regenerate 

an 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Regenerari 

naturale (ha) 
 

Regenerari 
artificiale (ha) 

 
 
 

 
 

809 
 
 

306 
 

484 
 
 

186 
 

765 
 
 

166 
 

425 
 
 

131 
 

 
 

560 
 
 

175 

      

Total 1115 670 631 556 735 
 

Tabel VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate* 
 

 

Grafic VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate  

Regenerari naturale (ha) si regenerari artificiale (ha) * 

 

1115

670
631

556

735

2016 2017 2018 2019 2020

Evolutia suprafetei padurilor (ha)



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

176 
 

VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire. 

În judeţul Hunedoara nu au fost identificate astfel de zone. * 

 

VI.2. Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor. 

         Evolutia volumului de masa lemnoasa recoltata in ultimii 5 ani, pe principalele 
specii* 

Volum (mc) 2016 2017 2018 2019 2020 
Rasinoase 
Fag 
Stejar 
Diverse specii tari 
Diverse specii moi 

162,3 
308,4 
48 
68,1 
9,7 

135,4 
294,1 
51 
79,2 
13,4 

158,5 
308 
47,7 
90 
17,2 

141 
292 
51,4 
68,9 
16,2 

143,2 
314,6 
47,6 
66,9 
16,4 

Total 596,5 573,1 621,4 569,5 588,7 
 

Structura volumului de masa lemnoasa recoltat in ultimii 5 ani, pe forme de proprietate* 

Volum (mc) 2016 2017 2018 2019 2020 
Proprietate publica a statului 
Proprietate publica a UAT 
Proprietate privata 
Vegetatie din afara fondului forestier 

294,2 
94,4 
167,8 
40,1 

276,2 
85,4 
160,4 
51,1 

293,2 
91,7 
178,4 
58,1 

215,5 
91,3 
196,2 
66,5 

271,6 
81,1 
182,1 
53,9 

Total 596,5 573,1 621,4 569,5 588,7 
Se observa ca volumul de lemn recoltat anual se pastreaza la acelasi nivel existand 
cresteri vizibile la volumul recoltat din vegetatia din afara fondului forestier. * 

VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri 

Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri (ha) 

Anul 
Taieri de 

regenerare 
in codru 

Taieri de 
regenerare 

in crang 

Taieri de 
substituiri 

Taieri de 
conservare 

Total 

2016 2202 56 18 775 3051 

2017 2251 26 5 1526 3808 

2018 2562 69 10 2041 4682 

2019 2279 43 10 2748 5080 

2020 2498 37 5 2509 5049 

 
                 Tabel VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri * 
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Suprefeţe de pădure parcurse cu tăieri (ha) 
anul 2016 2017 2018 2019 2020   

Suprafata (ha) 3051 3808 4682 5080 5049   
 

 
 

Grafic VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri * 
 

Se observa ca volumul de lemn recoltat anual se pastreaza la acelasi nivel 
existand cresteri vizibile la volumul recoltat din vegetatia din afara fondului forestier. * 
Suprafete din fondul forestier judetean parcurse cu taieri: 3807 ha, din care 2004 ha fond 
forestier proprietate publica a statului, 172 ha fond forestier proprietate publica a UAT si 
1631 ha fond forestier proprietate privata. * 
 
Evolutia fondului forestier si a taierilor de masa lemnoasa: 

 
 

3051

3808

4682
5080 5049

2016 2017 2018 2019 2020

Suprefeţe de pădure parcurse cu tăieri

(total ha)

ANUL Suprafaţa fondului forestier (ha)* suprafaţa parcursă de tăieri (ha)* 

2016 310864 3051 

2017 311543 3808 

2018 311594 4682 

2019 311892 5080 

2020 311703 5049 
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VI.2.2 Schimbarea utilizării terenurilor 
 

Tendintele privind schimbarea destinatiei utilizarii terenurilor fiind aceea ca scad 
suprafetele de teren agricol (pasuni, fanete, paduri, teren arabil), cresc suprafetele de 
livezi si vii. 
 

Schimbarea utilizării terenurilor 
  

anul suprafaţa (ha) 

2016 0.0140 

2017 8.5828 

2018 0.21 

2019 1.9848 

2020 0,48 
 

Tabel VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor** 
 

310864 311543 311594 311892 311703

3051 3808 4682 5080 5049

2016 2017 2018 2019 2020

Evoluţia creşterii anuale a fondului forestier şi 

a tăierilor de masă lemnoasă 

Suprafaţa fondului forestier (ha)*

suprafaţa parcursă de tăieri (ha)*



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

179 
 

 
 

Grafic VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor** 
 

Suprafete de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizari: 0,1681 ha, 
suprafata scoasa definitiv din fondul forestier; 0,4465 – suprafata ocupata temporar in 
fondul forestier; - suprafete de paduri regenerate in 2020 : 413,2 ha. * 
 
VI.2.2.1. Fragmentarea ecosistemelor 
               Nu avem date. 
    
VI.2.2.3. Schimbările climatice 
                

Anul Suprafaţă păduri -ha 

2016 310864 

2017 311543 

2018 311594 

2019 311892 

2020 311703 
 

Tabel VI.2.2.3. Evoluţia suprafeţei pădurilor* 
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Grafic VI.2.2.3. Evoluţia suprafeţei pădurilor* 
 
 

Evoluţia suprafaţei forestiere afectată de incendii 
an 2015 2016 2017 2018 2020 

suprafaţă (ha) 4.8 11.08 190.25 35.3 

98,43 
rasinoase 

586,13 
foioase 

 
Tabel VI.2.2.3.1. Evoluţia suprafeţei forestiere afectată de incendii** 

 

 
 

Grafic VI.2.2.3.1. Evoluţia suprafeţei forestiere afectată de incendii** 
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 Presiuni antropice exercitate asupra padurilor ( furt material lemnos si accesorii ale 
padurii, turism necontrolat, incalcari ale reglementarilor legislative in domeniul gestionarii 
fondului forestier); sensibilizarea publicului – taierile ilegale au fost tratate in tabelul de 
mai jos. ** 
 

Categorii Suprafete (ha) Estimare 
pagube (mii lei) 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Suprafete 
afectate  

de diverse 
cauze 

incendii rasinoase 98,43 - 
foioase 586,13 - 

inundatii rasinoase - - 
foioase - - 

seceta rasinoase - - 
foioase - - 

 
 

poluare 

 
rasinoase 

incipienta - - 
medie - - 

avansata - - 
 

foioase 
incipienta -  

medie - - 
avansata - - 

Braconaj  
(taieri ilegale) 

rasinoase 880 324 835 
foioase 

Alte cauze rasinoase - - 
foioase - - 

total rasinoase - - 
foioase - - 

Suprafete tratate pentru combaterea insectelor si a parazitilor vegetali 7984 
Suprafete regenerate 319 

Suprafete impadurite si reampadurite 94,2 
 
 

*informaţii furnizate de Garda Forestieră Timişoara 
**informaţii furnizate de Direcţia Silvică Hunedoara 
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VII. RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE 
 
VII.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze 
 
           VII.1.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale 
 
Generarea deşeurilor municipale 
 
        În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a deşeurilor 
2014-2020,”deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere 
şi similare acestora generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi 
comerciale şi de la operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, 
străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări 
rezultate din amenajări interioare ale locuinţelor colectate de operatorii de 
salubritate”. 
       Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, care îşi 
pot realiza aceste atribuţii fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor 
Locale), fie indirect (prin delegarea acestei responsabilităţi pe baza de contract, către 
firme specializate şi autorizate pentru desfăşurarea serviciilor de salubritate). 
 
    La nivelul anului 2019, din cantitatea totală de 101054 tone deşeuri municipale 
colectată de operatorii de salubritate 92 % este reprezentată de deşeurile menajere 
şi asimilabile. 
 
 
     Tabel 7.1.1.Deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2019 
 

Deşeuri colectate Cantitate colectată - mii tone Procent % 

deşeuri menajere   101054 92 
deşeuri din servicii 
municipale 

    2937         3 

deşeuri din 
construcţii/demolări     5252   5 

TOTAL   109243 100% 
 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara Aplicatia Statistica deșeurilor 
 
 
Tabel 7.1.2.Compoziţia procentuală, pe tip de material, a deşeurilor menajere  
colectate în 2019 
 

MATERIAL PROCENTAJ 
Hârtie şi carton 13.4 
Sticlă 0.3 
Metale 4.2 
Materiale plastice 6.2 
Biodegradabile 72.9 
Altele   0 
Lemn 0.6 
Textile 0 
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Voluminoase 2.4 
Inerte 0 
Total 100% 

                 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
 
 
Figura 7.1.3 Compoziţia procentuală a deşeurilor menajere şi asimilabile colectate în 
2019 
 

 
 
 
        Trebuie menţionat faptul că în judeţul Hunedoara, colectarea deşeurilor 
municipale nu este generalizată.În tabelul de mai jos se prezintă evoluţia gradului de 
conectare la serviciul de salubrizare în perioada 2015-2019 
 

Tabel 7.1.4 Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate în 
perioada 2015-2019 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Gradul de 
conectare la 
serviciul de 

salubritate % 

     

- Mediul 
urban 

98,66 88,56 99,58 99,39 96,81 

- Mediul 
rural 

62,39 63,26 67,41 82,87 99,07 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Compoziţia procentuală pe tip de material  a deşeurilor 
menajere

procent %



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2020 
 

Figura 7.1.5 Evoluţia gradului de conectare la serviciul de salubritate în 
perioada 2015-2019 

 

 
 

            Cantităţile de deşeuri generate de populaţia care nu este deservită de servicii 
de salubritate se calculează utilizând următorii indici de generare acceptaţi prin 
planurile de gestionare a deşeurilor: de 0,4 kg/loc/zi pentru mediul rural şi 0,9 
kg/loc/zi pentru mediul urban, aplicat la numărul de locuitori nedeserviţi de serviciile 
de salubritate. Astfel a fost estimată o cantitate de 2264 tone pentru anul 2019   
deşeuri menajere generate de populaţia care nu este deservită de servicii de 
salubritate. 
 
           Gestionarea deşeurilor municipale 

 
Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, 

valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri 
după închidere. 

În România, responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale 
aparţine administraţiilor publice locale, care, prin mijloace proprii sau prin 
concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat trebuie să 
asigure colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea finală a acestor deşeuri. 

Eliminarea deşeurilor municipale se realizează exclusiv prin depozitare. Până 
în prezent, în România nu au fost puse în funcţiune instalaţii pentru incinerarea 
deşeurilor municipale. 

În anul 2019, situaţia depozitelor neconforme la nivelul judeţului a fost conform 
tabelului de mai jos: 

 
 

Tabelul nr. 7.1.6.  Situaţia depozitelor urbane neconforme, în anul 2019 
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Denumirea 
depozitului 

Anul 
inchiderii, 
cf. HG nr. 
349/2005 

Situaţia 
funcţionarii 
(depozitare 
sistată/in 
funcţiune) 

Alternativa 
pentru 

depozitare 

Nr. aviz închidere / 
autorizaţie de 

mediu/recepția  

Depozit 
deşeuri 

municipiul 
Brad 

2004 Depozitare 
sistată 

Depozit 
Deva 

Aviz de inchidere 
nr.27/27.02.2007 

Depozit 
deşeuri 

municipiul 
Hunedoara 

2006 
Depozitare 

sistată 
Depozit 
Orăştie 

Aviz de inchidere 
nr.6/31.03.2008 

Receptia la 
terminarea lucrarilor 

12.10.2015 

Depozit 
deşeuri oraş 

Petrila 
2008 Depozitare 

sistată  
Depozit 
Vulcan 

Aviz de mediu la 
încetarea activitaţii 
nr. 21/18.12.2008 

Recepția la 
terminarea lucrării în 

25.08.2015 

Depozit 
deşeuri oraş 

Haţeg 
2008 

Depozitare 
sistată la 

sfârşitul anului 
2008 

Depozit 
Vulcan 

Aviz de mediu la 
incetarea activitaţii 
nr. 1/14.01.2009 

Recepția la 
terminarea lucrării în 

26.11.2015 
Depozit 

deşeuri oraş 
Geoagiu 

2009 Depozitare 
sistată 

Depozit 
Orăştie 

Aviz de inchidere 
nr.25/09.02.2007 

Depozit 
deşeuri oraş 

Călan 
2009 Depozitare 

sistată 
Depozit 
Deva 

Aviz de inchidere 
nr.35/22.03.2007 

Recepția la 
terminarea lucrării în 

13.08.2015 

Depozit 
deşeuri oraş 

Uricani 
2009 

Depozitare 
sistată 

Depozit 
Vulcan 

Act de reglementare  
pentru stabilirea 

obligaţiilor privind 
refacerea calităţii 

mediului nr. 
8470/01.02.2010 

Depozit 
deşeuri 

municipiul 
Lupeni 

2009 Depozitare 
sistată 

Depozit 
Vulcan 

Recepția la 
terminarea lucrării în 

21.11.2015 

Depozit 
deşeuri 
Simeria 
(Rapolt) 

2010 Depozitare 
sistată 

Depozit 
Orăştie, 

Deva 

Recepția la 
terminarea lucrării în 

26.11.2015 
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Depozit 
deşeuri 

municipiul 
Orăştie 

2015 Depozitare 
sistată 

Depozit 
neconform 

Receptia la 
terminarea lucrarilor 

de închidere  
19.04.2017 

Depozit 
deşeuri 

municipiul 
Deva 

2015 Depozitare 
sistată 

Depozit 
neconform 

Receptia la 
terminarea lucrarilor 

de închidere  
29.05.2017 

Depozit 
deşeuri oraş 

Aninoasa 
2016 

Depozitare 
sistata  

Depozit 
neconform 

Recepția la 
terminarea lucrării de 
închidere 13.10.2015 

Depozit 
deşeuri 

municipiul 
Vulcan 

2016 Depozitare 
sistată 

Depozit 
neconform 

Obligații de mediu  

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
 
În prezent funcţionează în judeţ un depozit conform pentru deşeurile 

municipale situat în Bârcea Mare. 
           Începând cu anul 2010, au fost puse în funcţiune facilităţi noi de tratare a 
deşeurilor şi anume staţiile de sortare/transfer. 

Repartizarea acestora în teritoriu şi operaţiile de tratare pe care le execută 
sunt descrise mai jos: 

- în staţiile de sortare care funcţionează în municipiile Vulcan, Petroşani şi în 
oraşul Petrila deşeurile de ambalaje colectate selectiv sunt sortate, presate în baloţi, 
ambalate şi depozitate temporar în vederea valorificării; 

-  deşeurile menajere colectate în amestec din zona Brad, la trecerea prin 
staţia de sortare - transfer, sunt sortate în următoarele fracţii: fracţia cu diametru mai 
mic de 5 cm, care este destinată eliminării prin depozitare sau este folosită la 
recontrucţia ecologică a haldelor de steril, fracţia destinată valorificării energetice, 
fracţia de ambalaje din plastic şi aluminiu destinată valorificării şi fracţia finală 
destinată eliminării prin depozitare; 

- la staţia de transfer din Oraşul Haţeg deşeurile sunt presate în 
transcontainere mari , apoi trimise la depozitare; 
          Toate facilităţile de tratare a deşeurilor enumerate mai sus au fost realizate 
prin accesarea fondurilor Phare de către autorităţile administraţiei locale. 

În anul 2013 APM Hunedoara a emis Acordul de Mediu nr.2/12.09.2013 
pentru proiectul ,,SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL HUNEDOARA’’,ca urmare a cererii adresate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara. Proiectul are în vedere realizarea următoarelor obiective: 

1. staţie de sortare,staţie de tratare mecano-biologică,depozit de deşeuri cu 
capacitatea de 4576800 mc în localitatea Bârcea Mare; 

2. staţie de sortare deşeuri Petroşani,cu capacitatea de 15980 to/an şi 
suprafaţa construită de 3000 mp; 

3. staţie de transfer deşeuri Petroşani, cu capacitatea de 42571to/an şi 
suprafaţă construită de 140000 mp; 

4. închidere depozite neconforme: Deva (6,74ha),Orăştie (5,0ha),Haţeg 
(2,0ha),Hunedoara (5,28ha),Călan (1,02ha),Rapoltu Mare (2,92ha),Petrila (4,0ha), 
Aninoasa (0,8ha),Lupeni (4,53ha). 

Obiectivele sunt realizate,staţiile şi deponeul sunt autorizate. 
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Indicatori de dezvoltare durabilă privind deşeurile municipale 
 
În conformitate cu recomandările EUROSTAT ( Ghidului privind colectarea 

datelor referitoare la deşeurile municipale), deşeurile municipale reprezintă deşeuri 
menajere şi asimilabile, generate din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la 
operatori economici. 

Sunt incluse: 
- Deşeurile voluminoase ( inclusive DEEE provenite de la populaţie); 
- Deşeurile din parcuri, grădini şi de la curăţenia străzilor, inclusiv conţinutul 

coşurilor de gunoi stradale; 
 
După modul de colectare, deşeurile municipale sunt: 

    - Colectate de/ sau în numele municipalităţilor ; 
    - Colectate direct de operatori economici privaţi – valabil pentru DEEE şi alte tipuri 
de deşeuri reciclabile ; 
    - Generate şi necolectate printr-un operator de salubritate , ci gestionate direct de 
generator ; 
 
          Sunt excluse: 

- Nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti ; 
- Deşeurile din construcţii şi demolări ; 

 
Indicatorii de dezvoltare durabilă privind deşeurile municipale se referă la: 

- Deşeuri municipale generate ; 
- Deşeuri municipale tratate prin: 

 Incinerare 
 Valorificare energetică 
 Depozitare 
 Reciclare exclusiv (compostare şi digestie anaerobă) 
 Compostare 

 
De asemenea, ghidul EUROSTAT recomandă ca fluxurile de deşeuri 

reciclable ( hârtie,plastic,metal etc.) care rezultă din instalaţiile de sortare şi care sunt 
ulterior trimise către instalaţii de reciclare să fie luate în calcul ca fiind reciclate. 

Având în vedere cele de mai sus, au fost calculaţi următorii indicatori privind 
deşeurile municipale, la nivelul judeţului Hunedoara: 
 

 Deşeuri  municipale generate în anul 2019 au fost 112838 tone/an 
respectiv 294 kg/loc/an. 

             Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor generate pentru 
următoarele tipuri de deşeuri: 

             - deşeuri menajere şi asimilabile şi din serviciile municipale colectate de 
operatorii de salubritate; 
             - deşeuri menajere generate şi necolectate de operatorii de salubritate; 
              - deşeuri reciclabile provenite de la populaţie, colectate prin intermediul 
operatorilor economici autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate (hârtie şi carton, 
metale, plastic, sticlă, lemn, biodegradabil, textile, DEEE, deşeuri de baterii şi 
acumulatori); 
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 Deşeuri municipale reciclate inclusiv compostate ,au fost 19163 tone/an în 
2019, respectiv 49,9 kg/loc/an . 

           Valoarea a fost calculată prin însumarea cantităţilor reciclate pentru 
următoarele tipuri de deşeuri; 
           - deşeuri menajere şi asimilabile şi din servicii municipale colectate de 
operatorii de salubritate; 
          - deşeuri menajere generate şi necolectate de operatorii de salubritate; 

             - deşeuri reciclabile provenite de la populaţie, colectate prin intermediul 
operatorilor economici autorizaţi, alţii decât operatorii de salubritate (hârtie şi carton, 
metale, plastic, sticlă, lemn, biodegradabil, textile, DEEE, deşeuri de baterii şi 
acumulatori); 

 
 Gradul de  reciclare realizat pentru deşeurile municipale în anul 2019  

a fost de 14,7 %. 
 
 
VII.1.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale 
 
Deşeuri de producţie nepericuloase 
 

Deşeurile de producţie provin din diferite ramuri ale industriei. În ultimul timp, 
domeniile sunt tot mai diversificate, la fel şi gama de deşeuri generate. În unităţile 
industriale există în general o responsabilitate mai mare pentru gestionarea corectă a 
deşeurilor, mai ales în ceea ce priveşte colectarea şi depozitarea separată a fracţiilor 
periculoase şi nepericuloase. Operatorii economici exercită şi o mai bună urmărire a 
trasabilităţii ulterioare a deşeurilor până la valorificarea sau eliminarea finală. În 
tabelul 7.1.2.1. sunt redate cantităţile de deşeuri industriale generate între anii 2015-
2019, rezultate din raportările operatorilor economici care au răspuns la 
chestionarele de anchetă statistică anuală.  

 
 Tabelul 7.1.2.1 Evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie generate în perioada 
2015 – 2019 
 

Activitate 
economică 2015 2016 2017 2018 2019 

Deşeuri 
industriale 
nepericuloase 
generate to/an 

1292472 1131843 771566 459286 1351614 

Deşeuri 
industriale din 
industria 
extractivă 
generate to/an 

542258 528040 0 336077 441015 

                 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
 
 

Figura 7.1.2.2. Evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie generate în perioada 
2015 – 2019 
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Se observă în o tendinţă de scădere a cantităţilor de deşeuri generate în 

sectorul productiv, această scădere datorându-se restrângerii, reducerii activității din 
acest sector.Creșterea semnificativă de la nivelul anului 2019 este datorită faptului că 
un numar mai mare de operatori economici au raportat în SIM. 

Și în industria extractivă se observă o tendinţă de scădere a cantităţilor de 
deşeuri generate în acest sector. Această evoluţie este explicabilă ţinând cont de 
închiderea sau reducerea activităţii în industria extractivă, generatoare de mari 
cantităţi de deşeuri. La nivelul anului 2017 nu au existat raportări din domeniul 
industriei extractive. 
 
Deşeuri de producţie periculoase 
 

Obiectivele care trebuie urmărite în gestionarea deşeurilor periculoase sunt: 
minimizarea impactului acestora asupra sanătăţii umane şi a mediului inconjurător şi 
maximizarea folosirii eficiente  a resurselor  naturale. Deşeurile periculoase sunt 
acele deşeuri care prezintă una din proprietăţile periculoase definite în legislaţia 
specifică sau conţin constituenţi care prezintă aceste proprietăţi. Pentru generatorii 
acestor deşeuri sunt prevăzute prin legislaţia naţională reglementări specifice în ceea 
ce priveşte gestionarea. Tabelul următor prezintă evoluţia cantităţilor de deşeuri 
periculoase generate, pe perioada 2015-2019, aşa cum au rezultat din ancheta 
statistică anuală.  
 
Tabelul 7.1.2.3. Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase generate, pe perioada  
2015-2019  
 

Activitate economică 2015 2016 2017 2018 2019 
Deşeuri periculoase 
generate (tone/an) 3533 1063 664 81158 21653 

  Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
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Figura 7.1.2.4. Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase generate  în perioada 
2015-2019 

 
 
 

Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus, pentru deşeurile 
periculoase generate în cei 5 ani, nu se poate stabili un trend crescător sau 
descrescător.În anul 2016 tendinţa este de creștere a deşeurilor periculoase 
generate, după care urmează o creștere semnificativă  a cantității generate în anul 
2018 datorită numărului mai mare de operatori economici care au raportat în SIM-SD 
și datorită faptului că a început Proiectul ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-
Curtici-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația 
trenurilor cu viteză maximă de 160 km/oră-Tronsol 2:Km614-Gurasada și Tronsonul 
3: Gurasada-Simeria”,proiect realizat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. 

 Din acest motiv nu se poate face o estimare referitoare la generarea acestor 
tipuri de deşeuri. De o importanţă deosebită este responsabilizarea generatorilor sau 
deţinătorilor deşeurilor periculoase în sensul  gestionării acestora în condiţii de 
siguranţă. 

 
 

 VII.1.3. Fluxuri speciale de deşeuri 
 

 VII.1.3.1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice ( DEEE ) 
 
               COD INDICATOR   RO 63 
                  Indicator                 Waste 003 
                  DENUMIRE            Deşeuri din echipamente electrice şi electronice -                                  
DEEE 
Ordonanța de Urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice stabilește măsuri pentru protejarea mediului și a sănătății populației prin 
prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice, prin reducerea efectelor globale ale utilizării 
resurselor și prin îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor, pentru a contribui lao 
dezvoltare durabilă. 
 Colectarea DEEEConform OUG nr. 5/2015, preluarea DEEE-urilor de la gospodării, 
se poate realiza prin serviciul public de colectare a DEEE-urilor, distribuitori sau 
centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea 
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DEEE care acționează în baza unui contract cu producători/organizații colective sau 
a unui contract cu operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE în 
numele producătorilor/organizațiilor colective. 
 
În judeţ, la sfârşitul anului 2019 au fost înregistraţi în Registrul EEE, un număr de 7 
producători de echipamente electrice şi electronice. 
Deoarece în anul 2021 nu a mai fost funcțională baza de date SIM, nu au fost 
validate datele aferente anului 2019. 
În tabelul de mai jos sunt cantităţile de DEEE colectate de la populaţie la nivelul 
anilor 2013-2017 de către operatorii economici autorizaţi în acest scop. Datele au 
fost validate şi corespund raportărilor naţionale către EUROSTAT. 
 
Tabelul nr. 7.1.3.1. Situaţia colectării/tratării DEEE în perioada 2013-2017 
 

An 
Cantitate totală  

colectată 
(tone) 

2013 351,79 
2014 301,96 
2015 319,11 
2016 628,83 
2017 1975,20 

                              Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
 
 
Figura nr. 7.1.3.2. Situaţia colectării/tratării DEEE în perioada 2013-2017 
 

 
 
 

La nivelul judeţului Hunedoara la sfârşitul anului 2019 au fost autorizaţi pentru 
colectare DEEE un numar de 27 operatori economici. Dintre aceştia următorii 
operatori economici: SC Rechoralex SRL, SC Casteco Invest SRL, SC Festimani 
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Remat SRL şi SC New Recycling Metal SRL, SC ERA XXI SRL, ASM OIL INVEST 
SRL  efectuează şi operaţia de tratare DEEE. 

Distribuţia pe judeţ a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă ţinând 
cont de faptul că DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judeţ. În plus ,o 
parte din DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea 
tratării. De aceea, în ceea ce priveşte obiectivele de reciclare/valorificare la nivel 
naţional  sunt valabile şi pentru ţintele la nivel judeţean. Ca urmare în tabelul de mai 
jos sunt reprezentate ţintele atinse. 
 
Tabelul nr. 7.1.3.3. Realizarea țintei naționale de colectare/valorificare DEEE 
 

Anul 

Populația 
(locuitori) 

Cantitatea 
DEEE  

colectată 
(kg) 

Cantitatea 
colectată/ 
locuitori 

 

2013 452285    351790 0,777 
2014 407892   301960 0,740 
2015 403554   319110 0,790 

2016 398920   628830 1,576 
2017 393154 1975200 5,023 

                        Sursa:Baza de date DEEE județul Hunedoara 
   
 
VII.1.3.2. Deşeuri de ambalaje 
 

 
                COD INDICATOR  România  RO 17 
                COD INDICATOR  AEM         CSI 17    
                DENUMIRE           Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
                  DEFINIŢIE       Indicatorul reprezintă cantitatea totală de ambalaje 
utilizate în România,exprimată în kg pe cap locuitor şi an 
 
 

Deşeurile de ambalaje se regăsesc în deşeurile menajere într-un procent 
important, ele provenind din ambalajele introduse pe piaţă odată cu produsele 
ambalate. Principalii parametrii care pot influenţa generarea deşeurilor de ambalaje 
sunt schimbările economice, cele privind cererea, natura bunurilor de larg consum şi 
schimbările în tehnologiile de fabricaţie a ambalajelor. 

Toate ambalajele introduse pe piaţă împreună cu produsele ambalate ajung la 
consumatorul final odată cu produsele, iar după consumarea acestora devin deşeuri 
de ambalaje. În general, toate deşeurile de ambalaje au un potenţial ridicat de 
reciclare constituind surse importante de materii prime pentru industriile respective. 
         Un număr de 104 operatori economici din judeţ au transferat responsabilitatea 
către organizaţiile colective- care au transmis datele direct la ANPM Bucureşti; 
           Deoarece în anul 2021 nu a mai fost funcțională baza de date SIM, nu au fost 
validate datele aferente anului 2019. 
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Tabel 7.1.3.2.1 Cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în perioada 2014-2018 
 
TIP DE 
MATERIAL 

Cantitate colectata (to) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Sticlă 612 1624 217 204 310 
Plastic 6577 4807 5395 4660 6594 
Hârtie şi 
carton 

5439 5538 5100 4011 3262 

Metal 226 226 101 886 120 
Lemn 1729 1729 3463 1917 2324 
Altele 0 0 0 0 0 
TOTAL 13212 13924 14276 11678 12610 
Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara,Aplicația ambalaje 
 
 
Figura 7.1.3.2.2. Cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate în perioada 2014-2018 
 

 
 

           La sfârşitul anului 2019, la nivelul județului au fost autorizaţi pentru colectarea 
deşeurilor de ambalaje un nr. de  68   operatori economici . 

Distribuţia pe judeţ a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este 
reprezentativă, ţinând cont de faptul că deşeurile colectate în judeţ pot ajunge la 
tratare în alt judeţ. În plus o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România 
sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. 

La nivelul anului 2018 au fost îndeplinite ţintele de reciclare/valorificare 
conform tabelului de mai jos: 

 
Tabel 7.1.3.2.3 Tabel privind ţintele de reciclare /valorificare 
 

Tip material 
% 

Reciclare 
2018 

% 
Valorificare 

2018 

Sticlă 61.14 61.14 

Plastic 42.99 45.62 
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Hârtie şi Carton 88.91 91.51 

Metal - Total 58.68 58.68 

Lemn 28.39 31.48 

TOTAL 
GENERAL 

57,87 60 

      Sursa:Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 

 
Figura 7.1.3.2.4 Deşeuri de ambalaje valorificate şi reciclate în anul 2018  
 

 

 
 
 

La sfârşitul anului 2019 în judeţ a fost un operator economic autorizat pentru  
valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje:SC HeidelbergCement Romania SA 
şi un număr de 13 operatori economici autorizaţi pentru reciclarea/valorificarea 
deşeurilor de ambalaje. 
 
VII.1.3.3. Vehicule scoase din uz (VSU) 
 
 
                COD INDICATOR  România RO 69 
                  COD INDICATOR  AEM        TERM 11 
                DENUMIRE            Vehicule scoase din uz (VSU)  
                 DEFINIŢIE              Indicatorul prezintă numărul de vehicule scoase din uz  
 
 
        Colectarea şi tratarea VSU s-a impus pe de o parte pentru respectarea 
angajamentelor asumate de România în vederea aderării la UE, iar pe de alta 
datorită gradului ridicat de poluare generat de funcţionarea maşinilor vechi.  
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La nivelul anului 2015 şi 2016 au deţinut autorizaţii pentru activitatea de 
colectare/tratare VSU un număr de 20 operatori economici, în anul 2017 au fost 21 
operatori economici, în anul 2018 au fost 22 operatori economici iar în anul 2019 au 
fost   20  operatori economici autorizați pentru colectare/tratare VSU. 
Se poate observa un trend crescător până la nivelul anului 2018,apoi urmează o 
scădere privind operatorii economici autorizaţi în vederea colectării/tratării VSU. 

Numărul vehiculelor colectate şi tratate în ultimii 5 ani este prezentat în tabelul 
următor. 
 

Tabel 7.1.3.3.1.Vehicule colectate şi dezmembrate în perioada 2015-2019 
An  Nr. vehicule colectate Nr. vehicule tratate/dezmembrate 

2015 661 661 
2016 933 933 
2017 907 907 
2018 1576 1576 
2019 1600 1600 

          Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
 
 

Figura nr.7.1.3.3.2. Vehicule uzate colectate/dezmembrate în perioada 2015-2019 
 

 
 
   Numărul de VSU colectate are un trend crescător de la an la an urmare a aplicării 
programului Rabla. 
   În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare/valorificare, nu sunt relevante cifrele la 
nivel judeţean, având în vedere faptul că VSU colectate într-un judeţ  pot ajunge la 
tratare la un operator economic din alt judeţ.În perioada 2013-2017, au fost 
îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos.Pentru anul 2018 și anul 2019 nu au 
fost validate datele în SIM-VSU  pentru calculul obiectivelor de reciclare/valorificare. 
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Tabel 7.1.3.3.3.Tabel privind ţintele la nivelul țării 
 

 Anul 
2013 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 
2017 

 Total Total Total Total Total 
Vehicule scoase 
din uz (W) numar 

37989 42138 41886,00 46572 49830 

Vehicule scoase 
din uz (W1) tone 

34566 38137 38851,00 44637 48428 

Reutilizare tone  1973 1335 1283 1493 1606 
Reciclare tone 26979 30728 31794 36501 39575 
Valorificare tone  28234 32413 33988 39623 43245 
Rutilizare+Reciclar
e (X1) tone  

28952 32063 33077 37994 41181 

Reutilizare+Valorifi
care (X2) tone  

30207 33748 35271 41116 44851 

Obiectiv de 
reutilizare si 
reciclare (X1/W1) 
% 

83,8 84,1 85,1 85,1 85,04 

Obiectiv de 
reutilizare si 
valorificare 
(X2/W1) %  

87,4 88,5 90,8 92,1 92,61 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediu 
 
 
VII.1.4. Impacturi şi presiuni privind deşeurile 

Impactul de mediu este definit în legislaţia românească ca fiind "modificarea 
negativă considerabilă a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor 
şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativă 
considerabilă a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea 
echilibrului ecologic, reducerea considerabilă a calităţii vieţii sau deteriorarea 
structurilor antropizate, cauzată, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a 
solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea 
teritorială necorespunzătoare a acestora; un astfel de impact poate fi identificat in 
prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerată 
inacceptabilă de către autorităţile competente". Ţinând cont de această definiţie şi de 
cele arătate mai sus referitor la gestionarea deşeurilor, este clar că acestea au o 
influenţă negativă asupra mediului. Din acest motiv, majoritatea facilităţilor create în 
vedere tratării deşeurilor sunt supuse evaluării impactului asupra mediului.  
Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează, în mod 
corespunzător şi pentru fiecare caz în parte, efectele directe şi indirecte asupra 
următorilor factori: fiinţe umane, faună şi floră; sol, apă, aer, climă şi peisaj;  bunuri 
materiale şi patrimoniu cultural; interacţiunea dintre factorii menţionaţi mai sus. 
Totodată stabileşte măsurile de prevenire, reducere şi, unde este posibil, de 
compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor 
enumeraţi şi contribuie la luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu. 

            Organizarea şi desfăşurarea diferitelor activităţi economice generează 
presiuni asupra mediului legate de ocuparea terenurilor, modificarea peisajelor şi a 
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ecosistemelor, distrugerea spaţiului natural, utilizarea neraţională a solului, 
supraconcentrarea activităţilor pe o zonă foarte sensibilă şi cu mare valoare 
ecologică, etc. În ultimele trei decenii s-a conştientizat faptul că diversificarea, 
accelerarea, globalizarea şi cronicizarea sunt trăsături dominante ale procesului de 
deteriorare a capitalului natural. Deteriorarea capitalului natural este un proces real, 
extrem de complex, de lungă durată şi cu o evoluţie strict dependentă de ritmul, 
formele şi forţele dezvoltării sistemelor socio-economice.  
Gestionarea şi eliminarea deşeurilor pune presiuni atât asupra mediului, de exemplu 
prin emisiile de poluanţi şi a cererii de energie sau terenuri, precum şi asupra 
sănătăţii umane, în special în cazul slabei gestionări a deşeurilor. Deşeurile sunt o 
resursă potenţială deoarece mai multe fluxuri de deşeuri reprezintă materiale care 
pot fi refolosite, reciclate sau recuperate.  

Consumul ridicat de resurse creează în general presiuni asupra mediului. 
Aceste presiuni includ epuizarea resurselor neregenerabile, utilizarea intensivă a 
resurselor regenerabile, emisii în apă, aer şi sol provenite din toate activităţile 
industriale Se acceptă că există limite fizice pentru creşterea continuă a utilizării 
resurselor. Locuinţele, alimentele şi mobilitatea justifică cea mai mare cotă de 
utilizare a resurselor şi de exercitare a presiunii asupra mediului. 

 
VII.1.5.Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor 
 
Strategia locală/naţională privind deşeurile  

Având în vedere faptul că pe plan local responsabilitatea gestionării deşeurilor 
municipale revine administratiilor locale, Consiliul Judeţean Hunedoara a avut in 
derulare proiectul ,,SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL HUNEDOARA’’.Proiectul a avut în vedere realizarea următoarelor 
obiective: 

1. staţie de sortare,staţie de tratare mecano-biologică,depozit de deşeuri cu 
capacitatea de 4576800 mc în localitatea Bârcea Mare; 

2. staţie de sortare deşeuri Petroşani,cu capacitatea de 15980 to/an şi 
suprafaţa construită de 3000 mp; 

3. staţie de transfer deşeuri Petroşani, cu capacitatea de 42571to/an şi 
suprafaţă construită de 140000 mp; 

4. închidere depozite neconforme:Deva (6,74ha),Orăştie (5,0ha),Haţeg 
(2,0ha),Hunedoara (5,28ha),Călan (1,02ha),Rapoltu Mare (2,92ha),Petrila (4,0ha), 
Aninoasa (0,8ha),Lupeni (4,53ha). 

Proiectul se extinde pe toată suprafaţa judeţului şi crează infrastructura 
necesară  astfel încât gestionarea deşeurilor să se realizeze în conformitate cu 
prevederile legale, în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. 
Obiectivele proiectului sunt realizate,staţiile şi deponeul sunt autorizate. 

Începând cu anul 2017 funcţionează în judeţ un depozit conform pentru 
deşeurile municipale situat în Bârcea Mare. 
         Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor asigură cadrul necesar pentru 
dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient 
din punct de vedere ecologic şi economic. 

Prevederile SNGD se aplică pentru toate tipurile de deşeuri generate pe 
teritoriul ţării, definite conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Principiile pe baza cărora se realizează activităţile de gestionare a deşeurilor 
sunt: principiul protecţiei resurselor primare, principiul măsurilor preliminare corelat 
cu utilizarea BATNEEC(Best Available Technology not entailing Excessive Costs), 
principiul prevenirii, principiul "poluatorul plăteşte" corelat cu principiul 
responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului, principiul 
substituţiei, principiul proximităţii corelat cu principiul autonomiei, principiul 
subsidiarităţii şi principiul integrării. 

Opţiunile de gestionare a deşeurilor sunt ierarhizate în ordinea descrescătoare 
a priorităţilor: prevenirea apariţiei / minimizare generare deşeuri, reutilizare/reciclare, 
valorificare materială sau energetică, tratare/depozitare. 
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CAPITOLUL VIII. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII 
 
VIII.1. Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe 
 

Efectele poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei sunt numeroase şi deosebit 
de nocive. Poluanţii pătrund în căile aeriene, sunt reţinuţi parţial în plămân sau trec în 
sânge şi sunt parţial evacuaţi tot pe cale respiratorie, cu contribuţia secreţiei glandelor 
mucoase şi acţiunii cililor vibratili. Poluanţii ajunşi în sânge vor fi depozitaţi în ţesuturi, în 
mod selectiv, iar apoi vor ajunge din nou în sânge, acţionând nociv în funcţie de 
însuşirile lor toxice. Ei vor fi evacuaţi prin urină şi, mai rar, prin bilă şi salivă.  

Efectele nocive ale poluanţilor pot fi iritante, asfixiante, toxice, cancerigene, 
alergice. Ele vor genera boli acute şi cronice ale aparatului respirator şi organelor 
anexe: nas, faringe, laringe, sinusuri şi urechi, cât şi alte maladii de o deosebită 
gravitate: cancer, intoxicaţii şi efecte mutagene şi teratogene. 

 Efectele nocive ale oxizilor de azot 
-  gaz iritant pentru mucoasă, afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea 
respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de patru ori mai mare decât cel al oxizilor 
de azot); 
- oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la 
nivelul solului care pot provoacă alterarea echilibrului ecologic ambiental.   

Efectele nocive ale dioxidului de sulf 
- poate provoca iritaţia ochilor, gâtului şi, în special, a sistemului respirator; 
- persoanele afectate în principal sunt cele în vârstă şi cele care au probleme 
respiratorii; 
- în atmosferă, contribuie la acidifierea precipitaţiilor cu efecte toxice asupra vegetaţiei. 

Efectele nocive ale pulberilor 
- în zonele în care se înregistrează depăşiri ale limitelor admise pentru pulberile în 
suspensie, în special cele cu dimensiuni micronice şi submicronice, pot afecta aparatul 
respirator cu precădere la copii, pot irita ochii (conjunctivită) şi pielea; 
- toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi 
dimensiunilor acestora. Cele mai mari particule (diametru mai mare de 10 µm) sunt 
blocate în primele părţi ale aparatului respirator al omului. Cele cu diametru mai mic de 
10 µm (PM10) şi mai mic de 2,5 µm (PM5) pot atinge alveolele plămânilor provocând 
inflamaţii sau intoxicări. Mai mult decât atât, ele poartă gaze iritante (SO2, NOx, etc.), 
elemente toxice (cum ar fi plumbul, cadmiul, arsenu, etc.) şi substanţele cancerigene 
(hidrocarburi policiclice aromatice, nitrocompuşi, aldehide, etc.). Pulberile în suspensie  
pătrunse în plămân se depun cauzând cancerul bronhopulmonar, conducând astfel la 
creşterea mortalităţii. 

Efectele nocive ale ozonului 
 Ozonul este un gaz iritant și poate produce distrugerea ochilor și a 

aparatului respirator. Ca rezultat al expunerii pe o perioadă mai mare de 200 µg/mc, 
poate produce o oboseală accentuată și lipsă de coordonare, în special asupra 
subiecților slabi. 

În afara acestor consecinţe deosebit de grave, poluarea atmosferică produce o 
modificare a întregii ambianţe, reducerea radiaţiilor solare, ultraviolete şi luminoase, 
favorizează ceaţa şi precipitaţiile (mai puţin cantitativ). Ca urmare, vor fi favorizate bolile 
prin carenţă de radiaţii ultraviolete - rahitism, tulburări de osificare  şi accidentele rutiere, 
navale, aviatice.  

De asemenea, poluarea atmosferei determină un ansamblu ecologic ce 
acţionează negativ asupra psihicului şi, indirect, asupra comportamentului uman. Este 
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vorba de murdărirea obiectelor, suprafeţelor, ferestrelor, afectarea vegetaţiei, 
schimbarea culorii ambianţei.  

Mortalitatea generală se datorează, în special, bolilor aparatului circulator, 
tumorilor maligne, bolilor aparatului respirator şi bolilor aparatului digestiv. Poluarea 
aerului din zonele populate are o influenţă majoră în declanşarea acestor afecţiuni.  
 
VIII.1.1. Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii  
 
VIII.1.1.1. Depășiri ale concentrației medii anuale de PM10, NO2, SO2, și O3, în anumite 
aglomerări urbane 
 

Municipiul Deva conform Anexei nr.2 al Legii 104/2011 privind calitatea aerului 
nu este considerat aglomerare urbană ci doar zonă, deoarece nu are peste 250 000 de 
locuitori. 

În Municipiul Deva sunt amplasate 2 stații automate de monitorizare a calității 
aerului: - Stația HD-1 (fond urban), str.Carpați, f.n. 

   -Stația HD-2 (fond industrial), str.Calea Zarandului, f.n. 
În anul 2020 în Municipiul Deva nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor ţintă și 

limită sau ale pragurilor de alerta pentru SO2, NO2 și O3, stabilite pentru protecția 
sănatății, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
 În anul 2020 în județul Hunedoara valorile zilnice ale particulelor în suspensie 
sub 10 microni (PM10) în aerul înconjurător, obţinute la staţiile automate (determinate 
prin metoda gravimetrică) nu au depăşit mai mult de 35 ori valoarea limită zilnică (50 
μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011. Astfel, s-au înregistrat la indicatorul PM10  

(determinat gravimetric) următoarele depășiri: 
- 8 depăşiri  la staţia HD-1 din Deva, str. Carpați, f.n. 
- 9 depăşiri  la staţia  HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n. 
-    13 depăşiri la staţia HD-3 din Hunedoara, str. Parcul Industrial,  DJ 687, nr. 2 
- 2 depăşiri la staţia HD-4 din Călan, str. Furnalistului, f.n. 
-   19 depăşiri la staţia HD-5 din Vulcan, str. Mihai Viteazu, f.n. 
În ultimii 5 ani, nu a fost depăşită valoarea limită zilnică pentru PM10 mai mult de 

35 de ori/an la niciuna dintre staţiile automate de monitorizare, prin urmare în judeţul 
Hunedoara nu există o expunere a populaţiei în acest sens. 

Valoarea limită anuală (40 μg/mc) la indicatorul PM10, prevăzută în Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător nu a fost depăşită la nici una dintre 
staţiile de monitorizare din județul Hunedoara. 

Valorile medii orare obţinute la indicatorul dioxid de azot (NO2), în anul 2020, 
arată două depăşiri ale valorii limită orare prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, respectiv de 200 μg/mc (a nu se depăşi mai mult de 18 ori 
într-un an calendaristic), la staţia automată de monitorizare a calității aerului HD-4 din 
Călan, după cum urmează: 

nume 
statie 

an luna zi 
din 
luna 

ora valoare 
concentratie 

contor (nr total de 
depasiri pe fiecare 

statie de la 
inceputul anului) 

justificare depasire 

HD4-FI 2020 
ianuarie 9 10 246,08 1 Staționarea 

autovehiculelor cu 
motoarele pornite în 

imediata vecinătate a 
stației de măsurare 

HD-4. HD4-FI 2020 februarie 

14 9 223,04 2 

Tabel nr. VIII.1.1.1. NO2: Depășiri ale valorii limită orare (200 microg/mc, medie orară) 
înregistrate în anul 2020 
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La indicatorul dioxid de azot, în anul 2020, nu s-a înregistrat depășirea valorii 
limită anuale de 40 μg/mc/an, prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. 

În anul 2020, la indicatorul ozon s-au înregistrat 7 depășiri ale valorii țintă pentru 
sănătatea umană (120 microg/m3, maxima zilnică a mediilor pe 8 ore), conform Legii nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la stația HD-3 (Hunedoara, str. Parcul 
Industrial, DJ 687, nr. 2), după cum urmează: 
 

 
Tabel nr. VIII.1.1.2. Depasirile valorii tinta pentru sanatatea umana (120 

microg/m3, maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) 
 
 
VIII.1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii 
 
VIII.1.2.1. Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 
locuitori 
 

Municipiul Deva, conform HG. 321/2005, modificată prin HG 674/2007, privind 
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental nu este considerat aglomerare urbană, 
deoarece nu are peste 250 000 de locuitori. 
 
 În condiţiile civilizaţiei contemporane omul trăieşte într-o continuă ambianţă 
sonoră. Pretutindeni el este însoţit neîncetat de un ansamblu de sunete şi zgomote de 
cele mai diferite intensităţi, având efecte mai mult sau mai puţin agresive asupra 
confortului şi chiar asupra sănătăţii sale. Dacă ascultăm muzică frumoasă şi tare, 
acesta este un sunet, dar pentru vecinul care încearcă să doarmă, muzica este un 
zgomot. 
 Sunetul reprezintă oscilaţii mecanice într-un mediu. Zgomotul este definit ca 
sunet nedorit. Conform „Dicţionarului enciclopedic de mediu”, zgomotul este definit 
drept un „complex de sunete fără caracter periodic ca insurgenţă dezagreabilă, care 
afectează starea psihologică şi chiar biologică a oamenilor şi a altor organisme din 
natură”.  
 Nivelul de zgomot ambiental este exprimat în decibeli (dB). Decibelul este 
unitatea de măsură logaritmică folosită pentru a exprima raportul dintre puterile a două 
surse sonore, astfel: 

 0 dB este limita pe care o poate sesiza urechea umană; 
 între limite de 30 şi 60 dB se situează zgomotul produs de o convorbire; 

nume 
stație 

an luna zi 
din 
lună 

valoare 
concentrație 

contor (nr total 
de depășiri pe 
fiecare stație 

de la începutul 
anului) 

justificare depășire 

HD3-FI 2020 aprilie 6 121,69 1 

    Depășirile la ozon au fost 
cauzate de creșterea 

temperaturilor și a duratei de 
iluminare diurna, factori care 

favorizează reacțiile 
fotochimice de formare a 
ozonului, precum și de 

radiația ultravioletă intensă, 
aceasta având un rol 

determinant în formarea 
acestui compus chimic. 
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 40 dB este zgomotul dintr-o casă normală; 
 85 dB este nivelul mediu al unei melodii; 
 150 dB este zgomotul produs de avionul cu reacţie. 

Nivelul de 20 – 30 dB este inofensiv pentru organismul uman, acesta este fondul 
sonic normal.   

Când zgomotul este dăunător sau deranjant? 
 expuneri la peste 45 dB duc la perturbarea somnului; 
 expuneri la peste 55 dB perturbă comunicarea; 
 expuneri la peste 65 dB prezintă risc de sănătate; 
 expuneri la peste 120 dB provoacă senzaţia de durere; 
 expunerea la 150 dB este insuportabilă. 

Pragul cel mai de jos care poate fi auzit este de 0 dB iar pragul de durere este de 
120dB. 

Dacă zgomotul este, în general, neplăcut, tot aşa absenţa sa totală este de 
nedorit. Organismul uman se adaptează greu la "lumea tăcerii". Astfel, liniştea 
desăvârşită poate avea - paradoxal - urmări nedorite, perturbări ale activităţii cerebrale 
normale.  

Modificările organice ce apar datorită acţiunii zgomotului sunt traumatisme ale 
urechii interne, care, repetate în timp, duc la surditate de percepţie (surditate 
profesională). La intensităţi egale, zgomotele cu frecvenţa mai înaltă sunt mai nocive 
decât cele cu o frecvenţă joasă.  

În afara urechii interne, alte sisteme şi organe afectate vor genera tulburări 
cardiovasculare (vasoconstricţie cu creşterea rezistenţei periferice, mai ales la 
hipertensivi) oboseală generală, solicitare nervoasă, perturbare a somnului (insomnie 
precoce, agitaţie nocturnă, somn profund neodihnitor), creştere a excitabilităţii 
neuromusculare şi a schimburilor respiratorii, scădere a motricităţii gastrointestinale, 
creştere a activităţii glandelor endocrine, stări de iritabilitate.  

Mărimea acestor efecte depinde de intensitatea sonoră, de banda de frecvenţă a 
perturbaţiilor sonore, de durata expunerii la perturbaţia sonoră, de existenţa unor sunete 
pure de frecvenţă înaltă suprapusă peste zgomote, de existenţa unor perturbaţii 
intermitente, de prezenţa suplimentară a vibraţiilor. Acţiunea dăunătore a zgomotelor 
este mai accentuată dacă în condiţii identice de frecvenţă şi intensitate perturbaţiile 
sonore: 

 acţionează sub formă de impulsuri, efectul dăunător fiind ca a unui zgomot  
cu 10 dB mai mare; 

 dacă zgomotul are apariţie şi durată neaşteptată; 
 dacă are o bandă de frecvenţă mai largă; 
 dacă în spectru conţine şi sunete pure; 
 dacă zgomotul  este însoţit de vibraţii mecanice. 

Pentru nivele ale zgomotelor până la 65 dB, apar doar efecte psihice care constă 
în creşterea nivelului de iritabilitate, urmată de scăderea nivelului atenţiei, apariţia 
oboselii, tulburări ale somnului, scăderea randamentului şcolar şi profesional. 

Pentru nivele ale zgomotelor de peste 65 dB apar şi efecte fiziologice, cum ar fi 
scăderea acuităţii auditive, dependente de durata expunerii şi de nivelul perturbaţiei 
sonore. Pentru nivele sub 85 dB aceste efecte sunt reversibile. Pentru expuneri la 
nivele de peste 85 dB, în cazul expunerilor profesionale, aceste modificări devin 
ireversibile. 

Pentru expuneri de peste 5 ani la nivele de peste 65 dB poate apărea chiar 
surditatea. La astfel de expuneri se constată afectarea celulelor auditive, distrugerea 
învelişului celular exterior din urechea internă, Astfel de tulburări apar la persoanele 
care lucrează în industria textilă, la staţii de compresoare, la prelucrarea metalelor prin 
aşchiere, în industria siderurgică, la prelucrarea lemnului şi a sticlei, etc. 
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Expunerea de 6–7 ore la 80 – 90 dB produce tulburări ale funcţionării scoarţei şi 
sistemului nervos vegetativ. 

Dacă nivelul de intensitate a sunetelor depăşeşte 120 dB, percepţia devine 
dureroasă, expunerea îndelungată producând efecte dureroase, câmpul sonor 
producând leziuni interne ireversibile. Peste 140 dB efectele sunt letale şi la expuneri 
scurte. 

Expunerea îndelungată la nivele de intensitate mai scăzute produce oboseală, 
scăderea distanţei minime de percepere inteligibilă a vorbirii, scăderea sensibilităţii de 
percepere a vorbirii, în special a frecvenţelor înalte. La expunerea îndelungată, la 
început apare surditatea temporară, apoi surditatea definitivă. Efectele neplăcute apar 
la nivele de peste 40 dB. În afară de tulburările aparatului auditiv, creşte tensiunea 
arterială, pulsul, tensiunea vasculară craniană poate creşte de trei ori, scade acuitatea 
vederii, se modifică ritmul respirator, apare iritarea nervoasă. 

Chiar şi infrasunetele pot produce leziuni ale unor organe prin intrarea în 
rezonanţă a acestor organe. Infrasunetele produc intrarea în rezonanţă a unor organe 
interne cum ar fi creier, ficat, inimă, etc. 

Efectele ultrasunetelor sunt periculoase numai la nivele care depăşesc 140 dB.  
Zgomotul este o problemă de mediu şi de sănătate mai ales în zonele urbane 

unde, urmare a traficului intens, sunt înregistrate nivele de zgomot peste normele 
admise de standardele în domeniu. La poluarea sonoră mai participă şi zgomotul 
produs de diferitele obiective industriale amplasate în perimetrul zonelor populate, mai 
ales dacă sunt la distanţă mică de zonele rezidenţiale. Unii specialişti consideră 
zgomotul ca un pericol grav, la fel ca şi poluarea mediului înconjurător. 

La nivelul judeţului Hunedoara, rezultatele monitorizării zgomotului urban în anul 
2020 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tip masuratoare 
zgomot 

Punct de masurare 
  

Numar de 
masuratori 

Nivel 
echivalent 
de 
zgomot 
maxim 

Numar 
de 
depasiri 

Nivel 
echivalent 
de 
zgomot 
admisibil 
dB(A) 

Parcuri,zone de 
recreere si 
odihna 

Deva - Parc Cetate(interior)  11 59,4   60 
Parc Central Hunedoara 

11 60,3 1 
60 

Parcaje auto Parcare Arcelor Mittal  
Hunedoara 11 69,3   

70 

  Parcare auto Chiscadaga 11 69,4   70 

Strada de 
categoria tehnica 
1,magistrala 

Deva intersectie Gara 11 78,3   75-85 

Petrosani Magistrala 11 74,8   75-85 

Brad Magistrala trafic greu 11 78,1   75-85 

Strada de 
categoria tehnica 
2,de legatura 

Vulcan Primarie 11 68,8   70 

Lupeni- str.T.Vladimirescu 
11 69,4   

70 

  Brad -(str. Categ. Tehn.2)  vis 
a vis de Primarie 11 71,6 1  

70 

  Hateg centru  11 68,8   70 

  Petrosani Primarie 11 72,3 1  70 

  Deva - str.I.Maniu(sediul 
Telekom) 
 11 72,4 1 

70 
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Strada de 
categoria tehnica 
3  

Deva intersectie str. 
M.Eminescu cu str. 
E.Vacarescu 11 64,4   

65 

Simeria- str.1 Decembrie 11 64,2   65 

Strada de 
categoria tehnica 
4,de deservire 
locala 

Calan,strada Independentei 11 61,7 1 60 

Deva - Str.D.Zamfirescu  

11 62,7 2 

60 

Zone rezidentiale Deva - zona de locuit Aleea 
Trandafirilor 11 54,2 5 

50 

Piete Deva - Piata Agroalimentara 11 68,1 6 65 

Piata Obor Hunedoara 11 77,5 3 65 

Scoli Sc. Andrei Saguna 
Deva(incinta) 11 72,6   

85 

Limita 
functionala zone 
industriale 

Chiscadaga la limita zonei 
functiona a S.C. 
Carpatcement S.A 11 67,7 5 

65 

 
Tabel nr. VIII.1.2.1.1. Situaţia detaliată a rezultatelor monitorizării zgomotului 

urban în anul 2020, la nivelul judeţului Hunedoara 
 

Mai jos se prezintă, grafic, evoluţia lunară a nivelului de zgomot echivalent 
măsurat în parcuri şi străzi de categoria tehnică I - magistrale, în anul 2020, comparativ 
cu valorile admisibile: 

 

 
Grafic nr. VIII.1.2.1.1. Evoluţia nivelului de zgomot măsurat în Parcul Central 

Hunedoara, la nivelul anului 2020 
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Grafic  nr. VIII.1.2.1.2. Evoluţia nivelului de zgomot măsurat pe Haţeg centru, la 

nivelul anului 2020 
 
 

 
 

Grafic nr. VIII.1.2.1.3. Evoluţia nivelului de zgomot măsurat pe magistrala Brad, 
la nivelul anului 2020 
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Grafic nr. VIII.1.2.1.4. Evoluţia nivelului de zgomot măsurat pe magistrala Deva 
(intersecţie gară), la nivelul anului 2020 

 
 

 
 

Grafic nr. VIII.1.2.1.5. Evoluţia nivelului de zgomot măsurat pe magistrala 
Petroşani, la nivelul anului 2020 
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Situaţia sesizărilor primite la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara de la 
cetăţeni privind zgomotul datorat surselor fixe şi/sau mobile, în anul 2020, se prezintă în 
tabelul următor: 

 
Nr. 
crt. 

Data 
sesizării 

Localitatea  Tip sursă 
zgomot 

                 Motivul sesizării 

1. 24.06.2020 Şoimuş Sursă fixă Zgomot produs de funcționarea unei 
Parcări de camioane(service) 

2. 21.09.2020 Hunedoara Sursă fixă Zgomot produs de funcționarea unui 
utilaj frigorific al unui magazin 

 
Tabel nr. VIII.1.2.1.2. Situaţia sesizărilor primite la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Hunedoara de la cetăţeni privind zgomotul în anul 2020 
 
 

Harta strategică de zgomot pentru sectorul de drum judeţean DJ 687: 
Sântuhalm – Hunedoara, km 0+000 – 10+090 

 
În conformitate cu Directiva 2002/49/EC a Parlamentului Europei şi a Consiliului 

Uniunii Europene referitoare la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental care a 
fost transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 321 din aprilie 2005, republicată cu 
modificările ulterioare, în anul 2014 a fost întocmită de către Consiliul Judeţean 
Hunedoara harta strategică de zgomot pentru sectorul de drum judeţean DJ 687: 
Sântuhalm – Hunedoara, km 0+000 – 10+090. În urma realizării acestei hărţi, s-a 
constatat că nu există populaţie afectată pe sectorul de drum menţionat mai sus. 
 
VIII.1.2.1. Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 
locuitori 
 
Nu este cazul -  în judeţul Hunedoara nu există aglomerări urbane. 
 
VIII.1.3. Calitatea apei potabile şi efectele asupra sănătăţii 
 

Ca si aerul, apa este un factor indispensabil vieţii. În organisme, ea îndeplineşte 
multiple funcţii, de la dizolvarea şi absorbţia elementelor nutritive, la transportul şi 
eliminarea produşilor nocivi şi/sau rezultaţi din metabolism. 

În condiţiile poluării mediului, calitatea apei folosită de populaţie poate constitui 
un important factor de îmbolnavire prin transmiterea de: 

 boli infecţioase - produse prin apa poluată (epidemii - afectează un număr 
mare de persoane sau endemii - forma de îmbolnăvire care se găseşte permanent  
într-o zonă); 

  bolile bacteriene - febra tifoidă este determinată de bacilul tific (Salmonella 
typhy), poate fi combătută prin vaccinarea antitifică şi prin respectarea măsurilor de 
igienă personală; dizenteria, produsă de Shigella sp., este extrem de periculoasă prin 
efectele sale de deshidratare; 

 bolile virotice - poliomielita poate fi prevenită prin vaccinare; hepatita 
epidemică este legată de transmiterea virusului prin apa contaminată, nu doar prin 
contactul cu omul bolnav; 

 boli parazitare - amibiaza (dizenteria amibiană) este favorizată de rezistenţa 
sporită a parazitului sub forma chistică; lambliaza sau giardiaza se contactează prin 
consumarea apei infestate cu chişti; strongiloidoza este produsă de un parazit ce 
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traieşte în organismul uman; tricomoniaza este determinată de Trichomonas sp. 
(flagelat);  

 boli neinfecţioase - intoxicaţia cu nitraţi (efect methemoglobinizant), intoxicaţia 
cu plumb (saturnism hidric), intoxicaţia cu mercur ce are ca semne şi simptome: dureri 
de cap, ameţeli, insomnie, anemie, tulburări de memorie şi vizuale. Intoxicaţia cu 
cadmiu afectează ficatul (enzimele metabolice) şi duce la anemie, etc. Intoxicaţia cu 
arsen (ce se acumulează ca şi mercurul în păr şi unghii), duce la tulburări metabolice şi 
digestive, cefalee, ameţeli, etc. Intoxicaţia cu fluor are forme dentare, osoase şi renale. 
Intoxicaţia cu pesticide are efecte hepatotoxice, neurotoxice, de reproducere, etc. 
 Din datele primite de la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, 
în cursul anului 2020 în cadrul monitorizării de audit, au fost prelevate un număr de 
2820 probe de apă, s-au efectuat în total un număr de 9312 analize din reţelele de 
distribuţie a localităţilor aprovizionate în sistem centralizat din judeţul Hunedoara. 
 Nu au evoluat epidemii hidrice în cursul anului 2020 în judeţul Hunedoara. 
 În cursul anului 2020 nu a fost înregistrat nici un caz de methemoglobinemie 
acută infantilă generată de apa de fântână, conform adreselor primite de către Direcţia 
de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara de la spitatele din judeţ. 
  
VIII.1.4. Spaţiile verzi şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii 
 

Spaţiile verzi sunt un element esenţial al habitatului uman. Gama spaţiilor verzi 
este foarte largă, luându-se în evidenţă două mari categorii: spaţiile verzi extravilane şi 
intravilane (sau spaţiile verzi urbane). 

Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi 
are un impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. De 
aceea, în ultima vreme, lumea luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spaţii 
verzi, în special în zonele urbane cele mai aglomerate. 

În România, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din zonele urbane precizează că prin spaţiu verde se înţelege „zona verde din 
cadrul oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea mozaicată sau un sistem de 
ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetaţie (lemnoasă, 
arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee)” (art. 2). Prin această lege se 
„reglementează administrarea spaţiilor verzi, ca obiective de interes public, în vederea 
asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei” (art. 1). 

 
Beneficiile oferite de spaţiile verzi 

 
Beneficii ecologice 
Din perspectivă ecologică, spaţiile verzi urbane sunt un adevărat moderator al 

impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător. Acestea au o contribuţie 
importantă la epurarea chimică a atmosferei. Prin procesul de fotosinteză, plantele 
consumă dioxid de carbon şi eliberează oxigen. Pe lângă epurarea chimică a 
atmosferei, ce menţine bilanţul zi-noapte în favoarea producţiei de oxigen, vegetaţia 
realizează şi o epurare fizică a acesteia prin reţinerea prafului şi pulberilor. Rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice pun în evidenţă faptul că „o peluză de iarbă reţine de 3–6 ori mai 
mult praf decât o suprafaţă nudă, iar un arbore matur reţine de 10 ori mai multe 
impurităţi decât o peluză de mărimea proiecţiei coroanei acestuia pe sol” (A.-F. Iliescu, 
2006, p. 94). 

 În paralel cu epurarea chimică şi fizică a atmosferei, vegetaţia realizează şi o 
epurare bacteriologică a acesteia, distrugând o bună parte din microorganisme prin 
procesul de degajare a oxigenului şi ozonului, îndeosebi de către conifere, şi nu numai 
(A.-F. Iliescu, 2006). 
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Vegetaţia are un rol vital şi în moderarea climatului urban. În oraşe, construcţiile 
şi suprafeţele pavate sau betonate creează un climat urban specific, cu temperaturi mai 
ridicate şi o restricţie a circulaţiei aerului, ceea ce conduce la producerea aşa-numitului 
efect de „insulă de căldură”. În contrast cu acesta, vegetaţia, prin efectul de umbră şi de 
creştere a umidităţii aerului contribuie la crearea unui mediu mai confortabil. Studiile 
climatologice susţin că, în apropierea pădurilor, temperatura medie a aerului, în zilele 
de vară, este cu 2–3,5°C mai scăzută faţă de zonele libere neplantate din oraşe, şi cu 
12–14°C mai scăzută decât temperatura construcţiilor şi ariilor betonate şi asfaltate. 

Un alt beneficiu adus de vegetaţie îl constituie atenuarea poluării fonice. Spaţiile 
verzi, în special cele compacte, constituie adevărate bariere pentru zgomote, 
contribuind semnificativ la reducerea nivelului acestora, în perioada de vegetaţie. Unele 
cercetări arată că zgomotele, care în mediul urban ating intensităţi cuprinse între 40 şi 
80 decibeli, pot fi reduse la jumătate în cazul existenţei unor perdele arborescente cu o 
lăţime de 200–250 m. 

Spaţiile verzi, atunci când sunt şi naturale, au rolul de a păstra şi perpetua 
vegetaţia naturală autohtonă din zonele în care sunt situate oraşele, prin furnizarea şi 
conservarea habitatelor pentru diferite specii, ce pot avea, uneori, o diversitate mai 
mare decât în habitatele rurale. 

 
Beneficii sociale 
 Ca spaţii publice, spaţiile verzi contribuie la creşterea incluziunii sociale, prin 

crearea de oportunităţi pentru ca persoanele de toate vârstele să interacţioneze atât 
prin contact social informal, cât şi prin participarea la evenimentele comunităţii. Spaţiile 
verzi pot constitui locuri de desfăşurare pentru diverse evenimente sociale şi culturale, 
cum sunt festivalurile locale, celebrările civice sau desfăşurarea unor activităţi teatrale, 
cinematografice etc.  Astfel, acestea „ajută la formarea identităţii culturale a unui areal, 
sunt parte a profilului său unic şi dau un sens locului pentru comunităţile locale” (Draft 
Green Space Strategy, Erewash Borough Council, 2007). 

Spaţiile verzi bine întreţinute joacă un rol semnificativ în promovarea sănătăţii 
populaţiei urbane. Acestea oferă oportunităţi prin care încurajează un stil de viaţă mai 
activ, prin plimbări, alergare, exerciţii fizice, ciclism etc., inclusiv deplasări pe rutele 
dintre zonele locuite şi/sau dintre diferite facilităţi publice (magazine, pieţe, şcoli). Unele 
studii arată că valoarea principală a spaţiilor verzi decurge din capacitatea lor de 
refacere a „stării de bine” a persoanelor care le frecventează (Greenspace Scotland, 
Research report). Ele oferă citadinilor locuri liniştite pentru relaxare şi reducere a 
stresului, pentru evadarea din mediul construit şi din trafic. Spaţiile verzi răspund, 
aşadar, în principal, nevoilor umane de recreere şi petrecere a timpului liber.. 

De asemenea, spaţiile verzi pot deveni, în anumite condiţii, locuri de joacă pentru 
copii, contribuind la dezvoltarea fizică, mentală şi socială a acestora. 

Spaţiile verzi urbane au o deosebită importanţă şi din punct de vedere estetic, 
deoarece atenuează impresia de rigiditate şi ariditate a oricărui mediu construit – mediu 
ce domină în oraşe. Prin valoarea amenajării lor peisagistice, spaţiile verzi dau 
identitate aşezărilor umane, constituind „o artă accesibilă, uşor de înţeles şi apropiată 
tuturor, pentru că foloseşte elemente naturale ce exercită o atracţie spontană” (A.-F. 
Iliescu, 2006, p. 103). 
 

Beneficii economice 
Impactul pozitiv al spaţiilor verzi se extinde şi în sfera activării vieţii economice a 

oraşelor. Un mediu plăcut ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra 
centrelor urbane şi, prin aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiţii şi pentru 
oferta de noi locuri de muncă  Mai mult, prezenţa spaţiului verde, prin aspectele 
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benefice pe care le oferă locuitorilor (estetice, de sănătate etc.), determină creşterea în 
valoare a zonelor urbane şi, implicit, a valorii proprietăţilor localizate în vecinătatea lor. 

 
VIII.1.4.1. Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi în aglomerările urbane 

 
După natura proprietăţii, spaţiile verzi pot fi publice (parcuri, scuaruri, spaţii 

amenajate cu dominantă vegetală şi zone cu vegetaţie spontană ce intră în domeniul 
public) sau private (spaţii verzi aflate în proprietate privată şi care nu sunt utilizate în 
interes public). 

Administrarea spaţiilor verzi se face de către administraţiile publice locale, şi de 
alte organe împuternicite în acest scop sau de către proprietarii acestora pentru cele 
private. 
 Situaţia  suprafeţelor ocupată de spaţiile verzi în zonele urbane din judeţul 
Hunedoara, în perioada 2016 -  2020, se prezintă în tabelulul următor: 
 
Localitate An Suprafața spațiu 

verde 
(ha) 

Suprafata 
intravilan 

(ha) 

Suprafața spațiu verde 
pe cap de locuitor 

(mp/locuitor) 
Deva 2020 155,73 1892,3151 26,19 

2019 158,53 1495,57 26,66 
2018 158,53 1495,57 26,66 
2017 158,53 1495,57 26,66 
2016 155,31 1492,349 26,12 

Hunedoara 2020 161,83 1879 26,74 
2019 152,89 1809,0 25,26 
2018 152,89 1809,0 25,26 
2017 152,89 1809,0 25,26 
2016 152,89 1809,0 25,26 

Petroșani 2020 131,48 1823,6 32,09 
2019 130,1 1823,6 31,06 
2018 130,1 1823,6 31,06 
2017 130,1 1823,6 31,06 
2016 115,82 1823,6 28,30 

Lupeni 2020 63 969,2 26,2 
2019 63 969,2 26,2 
2018 63 969,2 26,2 
2017 63 969,2 26,2 
2016 63 969,2 26,2 

Vulcan 2020 72,45 1281,4 26,03 
2019 72,45 1281,4 26,03 
2018 72,45 1281,4 25,80 
2017 72,45 1281,4 25,51 
2016 73,31 1281,4 25,34 

Oraștie 2020 65 1355,76 30 
2019 49,73 1355,76 22,02 
2018 42,6 1355,76 19,15 
2017 42,6 1355,76 19,15 
2016 41,55 995 18,51 

Brad 2020 41 825 27 
2019 33 825 21 
2018 78 1256 56 
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2017 78 1256 56 
2016 78 1256 56 

Simeria 2020 32,76 939 26,09 
2019 32,76 939 26,09 
2018 32,76 886 26,09 
2017 32,77 936 26,09 
2016 32,76 886 26,09 

Calan 2020 29,50 542,9 34,45 
2019 29,50 542,9 34,45 
2018 29,5 912,73 26,15 
2017 29,5 912,73 26,86 
2016 29,5 912,73 26,15 

Hateg 2020 33,375 503,16 30,22 
2019 33,375 503,16 30,22 
2018 33,375 503,16 30,22 
2017 33,375 503,16 30,22 
2016 33,375 503,16 30,22 

Geoagiu 2020 10,14 278 17,8 
2019 10,14 278 17,8 
2018 10,14 278 17,8 
2017 10,22 278 18 
2016 10,14 278 17,99 

Petrila 2020 55,8 975,22 26,1 
2019 55,8 975,22 26,1 
2018 55,8 974,35 26,1 
2017 55,8 974,35 26,1 
2016 55,8 974,35 26,1 

Aninoasa 2020 8,059 347,20 17,82 
2019 8,059 347,20 17,82 
2018 8,059 347,20 17,82 
2017 8,06 347,20 17,68 
2016 8,059 347,32 17,38 

Uricani 2020 58,6 1109,2 67,26 
2019 58,6 1109,2 67,26 
2018 58,6 1109,2 67,26 
2017 58,6 1109,2 67,26 
2016 58,6 1109,2 67,26 

 
Tabel nr. VIII.1.4.1.1. Situaţia suprafeţelor de spaţii verzi în zonele urbane în judeţul 

Hunedoara, perioada 2016 -  2020 
  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2007, autorităţile 
administraţiei publice locale au avut obligaţia de a asigura din terenul intravilan o 
suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 m2/locuitor până la data de 31 decembrie 
2013.  Din tabelul VIII. 1.4.1.1., se poate constata că majoritatea localităţilor din judeţul 
Hunedoara îndeplinesc această obligaţie. 

În conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de 
Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea destinaţiei 
terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
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urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent 
de regimul juridic al acestora. 
 
VIII.1.5. Schimbările climatice şi efectele asupra mediului urban, sănătăţii şi 
calităţii vieţii 
 

Schimbările climatice reprezintă schimbările de climă care sunt atribuite direct 
sau indirect unei activităţi omeneşti, care alterează compoziţia atmosferei la nivel global 
şi care se adaugă variabilităţii naturale a climatului, observate în cursul unor perioade 
comparabile. 

Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: sănătatea populației, creşterea 
temperaturii medii cu variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de 
apă pentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare şi creşterea nivelului 
oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, sporirea suprafeţelor aride, modificări în 
desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice 
extreme, reducerea biodiversităţii etc. 
 
 
VIII.1.5.1. Rata de mortalitate în aglomerările urbane ca urmare a temperaturilor 
extreme în perioada de vară 
 
 La nivelul judeţului Hunedoara în anul 2020, conform datelor primite de la 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara,  cazuri de mortalitate în 
aglomerările urbane ca urmare a temperaturilor extreme în perioada de vară. 
 
VIII.1.5.2. Expunerea populaţiei din aglomerările urbane la riscul de inundaţii 
 
 Urmare a adresei primite de la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Hunedoara, în anul 2020, nu au avut loc episoade de inundaţii in aglomerările urbane 
conform adreselor primite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara. 
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 IX. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI  
 
IX.1.MONITORIZAREA RADIOACTIVITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU  
 

Monitorizarea radioactivităţii mediului se face prin supravegherea radioactivităţii 
componentelor mediului, prin măsurarea concentraţiei radioactive a substanţelor care 
„poartă” radionuclizi şi care produc expunerea externă şi internă a organismului: solul, 
aerul, apa şi o mulţime de componente ale biosferei (flora şi fauna). Pentru urmărirea 
variaţiei în timp a concentraţiilor radioactive a substanţelor de interes pentru 
radioprotecţie şi pentru anunţarea unor creşteri semnificative, este necesar să se 
cunoască valorile acestor concentraţii radioactive care asigură fondul natural.  
Supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu pe teritoriul naţional este asigurată 
prin Programul Standard de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului în conformitate cu 
regulamentul de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului aprobat prin Ordinului MMP nr. 1978/2010.  
Principalele obiective practice ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:  

 detectarea surselor de radiaţii nucleare din mediu pentru a cuantifica impactul 
acestora asupra mediului şi sănătăţii umane,  

 asigurarea faptului că dozele de radiaţii din mediu sunt în conformitate cu 
prevederile şi normele naţionale şi internaţionale,  

 evaluarea eficacităţii programelor de radioprotecţie a mediului, crearea de baze 
de date care pot fi folosite ulterior pentru a estima severitatea unei potenţiale 
contaminări a mediului,  

 furnizarea de informaţii către public.  
 

Ca şi multe alte descoperiri ale omenirii, radioactivitatea a dus la obţinerea unor 
beneficii semnificative pentru dezvoltarea sa social-economică, în primul rând producţia 
de energie, datarea rocilor pentru descifrarea trecutului geologic, aplicaţii în medicină, 
biologie, agricultură, industrie etc., dar a dat naştere îngrijorării mondiale asupra 
consecinţelor îngrozitoare ale utilizării militare – bombardamentele din 1945 de la 
Hiroshima şi Nagasaki şi ale accidentelor survenite în funcţionarea centralelor nucleare 
sau din utilizarea energiei nucleare in alte domenii. 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face 
parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, 
aflată în subordinea Ministerului Mediului. 

RNSRM funcţionează cu un număr de 37 Staţii de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului (SSRM), laboratoare aflate în structura organizatorică şi 
administrativă a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului (APM). 

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Deva şi-a început activitatea 
în anul 1962, efectuând în prezent măsurători de radioactivitate beta globală pentru toţi 
factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Toron, cât 
şi supravegherea dozelor gamma absorbite în aer. Staţia de Supraveghere a 
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Radioactivităţii Mediului Deva derulează un program standard de supraveghere a 
radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători 
asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor nivelelor de 
radioactivitate în mediu şi realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie. Sunt bine 
stabilite fluxurile de date zilnice sau lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile 
standard de notificare, avertizare, alarmare precum şi fluxul de date în cazul sesizării 
unei depăşiri ale pragurilor de atenţionare/avertizare/alarmare. 

Începând cu anul 2013 în cadrul staţiei s-a desfăşurat şi Programul special de 
monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic. 

 
IX.1.1.Radioactivitatea aerului  
 

Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului 
(SNAARM) cuprinde în prezent 88 staţii automate de monitorizare a debitului dozei 
gama în aer şi 5 staţii automate de monitorizare a radioactivităţii apei. Dintre cele 88 
staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama în aer 15 sunt amplasate în zona 
de influenţă a CNE Kozlodui, 33 în zona de influenţă a CNE Cernavodă, 2 staţii de fond 
(amplasate la Babele şi Toaca ), iar restul sunt distribuite uniform pe teritoriul ţării, în 
reşedinţele de judeţ. Staţiile automate locale sunt concepute să permită funcţionarea şi 
monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o manieră 
continuă, fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de mediu 
existente în regiunile de amplasare. SNAARM este coordonat de la un centru de 
comandă aflat în cadrul Laboratorul de Radioactivitate, ANPM. 

Staţia de monitorizare a factorilor de mediu Deva deţine o staţie automată de 
monitorizare a debitului de doză gama din aer, staţie ce face parte din Rețeaua 
Naţională de Avertizare, coordonată de Laboratorul de Radioactivitatea Mediului 
Bucureşti din cadrul ANPM.  

 Debitul dozei gama absorbite în aer: Tabelul  prezintă  variaţia mediilor şi 
maximelor anuale ale debitului dozei gama (exprimat în µSv/h) înregistrate la 
Deva în ultimii cinci ani.  

 

 

Figura nr. IX.1.1.1. Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale debitului dozei gama 
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Debitul dozei gama este înregistrat din oră în oră de stația automată de 

monitorizare a debitului de doză gama din aer. Se observă un trend uşor ascendent atât 
pentru valorilor maxime cât şi pentru mediile anuale. 

 
Aerosoli atmosferici  
 

 variaţia medie anuală a activităţii beta globale 
Mediile anuale înregistrate în cursul anul 2020, în urma monitorizării activităţii beta 
globale a aerosolilor atmosferici pe cele două interval de măsurare sunt 5,05 Bq/m³ 
pentru intervalul 02-07 şi 2,66 Bq/m³ pe intervalul orar 08-13. 

 Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale imediată a 
aerosolilor atmosferici înregistrată în ultimii cinci ani este redată în tabelul 
următor 
 

. 
 

Figura nr. IX.1.1.2. Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale 
imediată a aerosolilor atmosferici 

 
 În cursul anului 2020 au fost monitorizați şi izotopii radon şi toron. Mediile anuale 

ale celor doi izotopi (exprimate în Bq/m³) pe cele doua intervale de aspiraţie sunt: 
 

Izotop medie anuală  02 - 07 medie anuală  08 - 13 
radon 14,81 7,88 
toron 0,251 0,126 

 
Tabelul nr. IX.1.1.1. Mediile anuale ale celor doi izotopi (exprimate în Bq/m³) 
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 media anuală a activităţii beta globale – măsurare la 5 zile (exprimată în Bq/m³) a 
probelor de aerosoli atmosferici, înregistrată la staţiile de Monitorizare Deva, în anului 
2020 a fost 0,0048. 
 
analiza gama spectrometrică pentru aerosoli atmosferici: variaţia mediilor lunare a 
activităţii radionuclidului natural Be-7 (exprimată în mBq/m³) în probele de aerosoli  
atmosferici înregistrată pe teritoriul României, în anul 2020 - nu se realizează la staţia 
Deva 
 
Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii  
 

 variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale – măsurare 
imediată (exprimată în Bq/m²zi) a depunerilor atmosferice totale, înregistrate la 
staţia Deva pentru o perioadă de cinci ani.  
 

. 
 

Figura nr. IX.1.1.3. Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta 

globate a depunerilor atmosferice totale 
 

 analiza gama spectrometrică pentru depuneri atmosferice totale: variaţia 
mediilor lunare ale activităţii radionuclizilor naturali şi artificiali (exprimată în 
Bq/m2zi) în probele de depuneri atmosferice totale, înregistrate pe teritoriul 
României, în anul de raportare  - nu se realizează la staţia Deva 

 
 analiza beta spectrometrică pentru precipitaţii atmosferice: variaţia volumică 

medie anuală a activităţii tritiului (exprimat în Bq/L) în probele de precipitaţii 
atmosferice, înregistrate pe teritoriul României la staţiile de monitorizare, în anul 
de raportare.  - nu se realizează la staţia Deva. 
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IX.1.2.Radioactivitatea apelor  
 

Staţia Deva monitorizează  activitatea râului Mureş. Frecvenţa de prelevare este 
zilnică. Se efectuează măsurători beta globale imediate şi măsurători  întârziate, la 
interval de cinci zile. Lunar se recoltează şi se efectuează măsurători beta globale şi 
pentru râurile Crişul Alb, Jiu de Vest şi Jiu de Est. 

 Radioactivitatea râurilor: variaţia mediei anuale, respectiv a maximei anuale, a 
activităţii beta globale (exprimat în Bq/L) a probelor de apă din Mureş, 
înregistrată  la Deva pentru o perioadă de minim cinci ani  este redată în tabelul 
următor: 
 

 
 

Figura nr. IX.1.2.1. Variația mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale a 
râului Mureş 

Valorile ultimilor ani au o tendinţă uşor descrescătoare, atât pentru cele medii cât 
şi pentru maxime, situându-se sub limita de atenţionare. 

Începând cu anul 2013 staţia de măsurare a radioactivităţii mediului Deva a 
efectuat un program special de măsurare a radioactivităţii zonelor cu fondul natural 
modificat antropic . Au fost vizate zonele haldelor de steril aparţinând CET Mintia, CET 
Paroşeni, dar şi haldele din zona Grădiştea de Munte. Din anul 2016 s-a introdus în 
programul special și perimetrul Certej. S-au prelevat probe de apă de suprafaţă şi  apă 
freatică în vederea efectuării măsurătorilor alfa, beta globale şi gama spectrometrice, 
dar şi probe de sediment, sol şi vegetație pentru spectrometrie gama. Probele recoltate 
au fost trimise la SSRM Arad. 

În urma analizelor alfa şi beta globale efectuate de staţia Deva s-au obţinut valori 
în limite normale. 
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Locul recoltării Tipul probei 2019 2020 
CET Mintia apă freatică 0,32±0,02 Bq/l 

 
0,15±0,03 Bq/l 

Mureş 0,085±0,02 Bq/l 0,065±0,03 Bq/l 
CET Paroşeni apă freatică 0,29±0,02 Bq/l 0,19±0,02 Bq/l 

Jiu 0,12±0,02 Bq/l 0,08±0,03 Bq/l 
Grădiştea de 
Munte 

apă freatică 0,10±0,01 Bq/l 0,12±0,01 Bq/l 
apă de suprafaţă 0,094±0,01 Bq/l  

 
0,081±0,02 Bq/l  
 

Certej apă freatică 0,24±0,02 Bq/l 0,20±0,02 Bq/l 
apă de suprafață 0,28±0,02 Bq/l 0,28±0,02 Bq/l 

 
Tabelul nr.IX.1.2.1. Măsurători alfa – program special 

 
 



 

Figura nr. IX.1.2.2. Valorile activității alfa pentru apă freatică și râul Mureș din cadrul 

programului special – CET Mintia 
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Figura nr. IX.1.2.3. Valorile activității alfa pentru apă freatică și râul Jiu din cadrul 

programului special – CET Paroșeni 

 







Figura nr. IX.1.2.4. Valorile activității alfa pentru apă freatică și râul Godeanu din cadrul 

programului special – Grădiștea de Munte 
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Locul recoltării Tipul probei 2019 2020 
CET Mintia apă freatică 75,65±3,06 Bq/l 68,48±4,01 Bq/l 

Mureş 28,24±1,38 Bq/l 21,61±2,14 Bq/l 
CET Paroşeni apă freatică 28,18±1,35 Bq/l 22,90±2,23 Bq/l 

Jiu 18,38±0,71 Bq/l 14,45±0,85 Bq/l 
Grădiştea de 
Munte 

apă freatică 25,33±1,03 Bq/l 18,68±1,62 Bq/l 
apă de 
suprafaţă 

40,18±1,58 Bq/l 35,17±1,44 Bq/l 

Certej apă freatică 51,25±2,24 Bq/l 45,16±2,05 Bq/l 
apă de 
suprafaţă 

19,35±0,87 Bq/l 16,35±0,98 Bq/l 

 
Tabelul nr.IX.1.2.2. Măsurători beta globale – program special 

 

 

Figura nr. IX.1.2.5. Valorile activității beta globale pentru apă freatică și râul Mureș din 

cadrul programului special – CET Mintia 
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Figura nr. IX.1.2.6. Valorile activității beta globale pentru apă freatică și râul Jiu din 
cadrul programului special – CET Paroșeni 

 

Figura nr. IX.1.2.7. Valorile activității beta globale pentru apă freatică și râul Godeanu 

din cadrul programului special – Grădiștea de Munte 

 Radioactivitatea fluviului Dunărea: variaţia anuală a activităţii beta globale 
(exprimat în  Bq/L) a probelor de apă din fluviul Dunărea, respectiv media şi 
maxima anuală, înregistrată în diferite sectoare de pe teritoriul României, în anul 
de raportare  - nu este cazul. 
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 Radioactivitatea Mării Negre – nu e cazul 
o variaţia concentraţiei mediei lunare a activităţii specifice a K-40 (exprimat în 

Bq/L) în probelor de apă prelevate din Marea Neagră în anul de raportare – nu 
este cazul 

o variaţia concentraţiei mediei lunare a activităţii specifice a Cs-137 (exprimat în 
Bq/L) în probelor de apă prelevate din Marea Neagră în anul de raportare – nu 
este cazul 

 
IX1.3.Radioactivitatea solului  
 

Solul necultivat se recoltează din curtea APM Hunedoara cu frecvenţă săptămânală, 
măsurătorile activităţii beta globale efectuându-se la cinci zile de la recoltare, cu 
excepţia perioadelor cu sol acoperit sau îngheţat. Unitatea de măsură folosită este 
Bq/kg. 

 Variaţia maximelor şi mediilor pe ultimii cinci ani este prezentată alăturat: 
 

.  
 

Figura nr. IX.1.3.1. Variaţia medie anuală a activităţii beta globale a solului 

 
În ultimul an valorile maxime dar și cele medii au o  tendinţă ușor 

descrescătoare. 
 
IX.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei  
 

Vegetaţia spontană se recoltează în perioada aprilie - octombrie din curtea APM 
Hunedoara cu frecvenţă săptămânală, măsurătorile activităţii beta globale efectuându-
se la cinci zile de la recoltare. Unitatea de măsură folosită este Bq/kg masă verde. 

 variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta globale (exprimată în 
Bq/kg m.v.) în probele de vegetaţie spontană, pentru o perioadă de minim cinci 
ani este prezentată în graficul: 
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. 
 

Figura nr. IX.1.4.1. Variaţia medie anuală a activităţii beta globale a vegetaţiei 

spontane 

Valorile medii anuale și cele maxime au o uşoară tendinţă crescătoare.  
 

Surse care deţin şi pot furniza date privind radioactivitatea factorilor de mediu:  
- Fluxul de date în situaţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă, este asigurat de către 
staţiile de supraveghere a radioactivităţii mediului prin raportări zilnice, lunare şi anuale 
către SLR – ANPM – Bucureşti, datele fiind introduse în Baza Naţională de date de 
radioactivitatea mediului, iar apoi fiind realizat un transfer bidirecţional de date între 
România şi celelalte state din Uniunea Europeană pe platforma EURDEP(European 
Data Exchange Platform).  
- Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM este asigurată de Serviciul 
Laborator Radioactivitate (SLR) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
(ANPM).  

RNSRM funcţionează cu un număr de 37 Staţii de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului (SSRM), laboratoare aflate în structura organizatorică şi 
administrativă a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului (APM), precum şi cu 88 
staţii automate de monitorizare a debitului dozei gamma absorbite în aer.  
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X. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

X.1. Tendinţe în consum 

Amprenta ecologică măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra 
biosferei, în funcţie de suprafaţa productivă (teren şi luciu de apă) a planetei necesară 
pentru furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea 
deşeurilor pe care le generează locuitorii planetei. Amprenta ecologică a unei ţări 
include suprafaţa de terenuri cultivate, păşuni, păduri şi ariile piscicole necesare pentru 
producţia de fibre, materie lemnoasă şi alimente destinate consumului şi suprafeţele 
ocupate pentru neutralizarea deşeurilor generate. Biocapacitatea reprezintă suma totală 
a ariilor productive. Diferenţa dintre amprenta ecologică şi biocapacitate arată dacă o 
ţară este debitor sau creditor ecologic. 

APM Hunedoara, nu deţine date referitoare la acest subcapitol la nivelul judeţului 
Hunedoara. 

 
X.1.1. Alimente şi băuturi 

Consumul (disponibilul de consum) mediu anual de produse alimentare, pe 
locuitor, în unităţi fizice, reprezintă cantitatea dintr-un produs sau grupa de produse 
agroalimentare (primare sau prelucrate) consumată de un locuitor, în perioada de 

referinţă, indiferent de sursa de aprovizionare (comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, 
restaurante, cantine, producţia proprie etc.) precum şi de locul unde se consumă 

(gospodării individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituţionale etc.). 

Consumul mediu anual de băuturi (disponibilul de consum), pe locuitor reprezintă 

cantităţile de băuturi alcoolice şi nealcoolice, consumate de un locuitor, în perioada de 

referinţă, indiferent de sursa de aprovizionare (comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, 

restaurante, cantine, producţia proprie etc.) şi de locul unde se consumă (gospodării 

individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituţionale etc). Consumul 

mediu de alcool, pe locuitor reprezintă cantitatea de băuturi alcoolice distilate 

(spirtoase), vinuri şi bere, in echivalent alcool 100%, consumată de un locuitor în 
perioada de referinţă. Atât consumul mediu anual de produse alimentare, cât şi 

consumul de băuturi se calculează ca disponibil de consum (productie+import-export-
prelucrare industrialapierderi-variatie de stocuri) raportat la populaţia totală de la 1 iulie 
al perioadei de referinţă. (Sursa:http://statistici.insse.ro) 

La nivelul judeţului Hunedoara nu deţinem date cu privire la consumul mediu 
anual pe locuitor, la principalele produse alimentare şi băuturi 
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X.1.2. Locuinţe 

Distribuţia populaţiei după domiciliu precum şi locuintele existente în judeţul 
Hunedoara în perioada 2015-2020 se prezintă în tabelul de mai jos: 

Ani Număr persoane Număr gospodării 
Total Urban Rural Total Urban Rural 

2015 473887 369204 104683 199948 150724 49224 
2016 470223 366194 104029 200201 150892 49309 
2017 466139 362673 103466 200466 151093 49373 
2018 462236 359597 102639 200658 151263 49395 
2019 458125 356255 101870 200878 151428 49450 
2020 453431 352298 101133    
Sursă: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO până la data elaborării prezentului raport nu 
au fost prelucrate datele privind numărul gospodării pentru anul 2020 
Tabelul nr.X.1.2.1. Distribuţia populaţiei după domiciliu şi locuinţele existente în judeţul 

Hunedoara 
 

 Numărul mediu de persoane pe locuinţă 

Numărul mediu de persoane pe locuinţă reprezintă populaţia totală stabilă raportată 

la numărul total de locuinţe, la nivelul judeţului Hunedoara în perioada 2015-2019 se 
prezintă în graficul de mai jos. 

 

Figura nr.X.1.2.1. Număr mediu de persoane pe locuinţă in judeţul Hunedoara 
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 Cheltuieli de consum medii pe persoană 
 

 La nivelul judeţului Hunedoara nu deţinem date cu privire la consumul mediu pe 
persoană 
 

X.1.3. Mobilitate 

 
X.1.3.1. Transportul de pasageri 

 Utilizarea transportului în comun  

 Volumul transportului local de pasageri pe moduri de transport (autobuze şi 

microbuze) la nivelul judeţului Hunedoara, pentru perioada 2016-2020 este prezentat in 
graficul de mai jos.

 

Figura nr.X.1.3.1.1. Utilizarea transportului în comun 
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X.1.3.2. Transportul de mărfuri 

Ponderea (%) a fiecărui mod de transport în totalul transportului intern de mărfuri 

(rutier şi feroviar) se prezintă in graficul de mai jos: 

Mod de transport 
de mărfuri 

2016 2017 2018 2019 2020 

Feroviar 24,8 23,1 18,95 18,64 15,71 
Rutier 75,2 76,9 81,05 81,36 84,29 

 
Tabelul nr.X.1.3.2.1. Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri 

 

Figura nr.X.1.3.2.1. Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019 2020
An

Ponderea fiecărui mod în transportul de mărfuri

feroviar rutier



RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA, ANUL 2019 

228 
 

X.2. Factorii care influenţează consumul  

Creşterea economică şi dezvoltarea tehnologiilor moderne din ultimele decenii 
au adus noi niveluri de confort în vieţile noastre. Acest fapt a condus la o cerere şi mai 

mare de produse şi servicii şi, implicit, la o cerere crescândă de energie şi resurse. 
Modul în care producem şi consumăm contribuie la multe dintre problemele de mediu 

din prezent, cum ar fi încălzirea globală, poluarea, epuizarea resurselor naturale şi 

pierderea biodiversităţii. Multe dintre produsele pe care le cumpărăm şi le utilizăm în 

fiecare zi au un impact semnificativ asupra mediului, de la materialele folosite pentru 
fabricarea acestora până la energia necesară pentru utilizarea lor şi la deşeurile care 
rezultă în urma scoaterii lor din uz. 

 Pentru ca societatea modernă să devină durabilă pe termen lung, produsele 

care produc cel mai mic efect negativ asupra mediului trebuie să devină standardul 

acceptat. Cel mai important pas constă în eliminarea treptată a produselor care 
utilizează energie şi resurse naturale în exces sau care conţin substanţe periculoase 
sau eliberează emisii nocive. Următorul pas constă în promovarea produselor eficiente 

din punctul de vedere al energiei şi al resurselor şi cu o bună performanţă de mediu. 

Aceasta înseamnă că trebuie să se pornească de la faza de proiect. Se estimează că 

80 % din ansamblul efectelor asupra mediului legate de produse se stabilesc în această 

fază. Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru produse constituie un 

instrument important pentru îndeplinirea obiectivelor politice prevăzute de documentele 

strategice elaborate la nivelul UE referitoare la producţia şi consumul durabile.  
Consumatorii joacă un rol important în protejarea mediului prin intermediul 

alegerilor pe care le fac în momentul în care cumpără produse. Există o serie de 
sisteme de etichetare care ajută consumatorii prin furnizarea de detalii referitoare la 
performanţa de mediu a anumitor produse.  

În pofida creşterii conştiinţei ecologice, majoritatea persoanelor întâmpină 
dificultăţi în raportarea obiceiurilor personale de consum la problemele de mediu 
existente la nivel mondial, cum ar fi necesitatea conservării resurselor. Aceasta şi 
pentru că preţurile pieţei nu reflectă încă în întregime costurile de mediu ale producţiei 
şi consumului, de-a lungul ciclului de viaţă al unui produs, inclusiv pentru gestionarea 
acestuia când devine deşeu (spre exemplu costul pe care îl generează impactul 
schimbărilor climatice asociate cu emisiile de gaze cu efect de seră, al pierderii 
biodiversităţii ca rezultat al dezvoltării urbane necontrolate, al diminuării resurselor 
naturale ca urmare a utilizării în exces, al problemelor de sănătate cauzate de poluare 
etc.). 

De cele mai multe ori, consumatorii nu aleg produse cu o performanţă mai bună 

din perspectiva ciclului de viaţă, din cauza costurilor iniţiale adesea foarte ridicate şi, în 
anumite cazuri, din lipsă de informare cu privire la efectele şi beneficiile viitoare ale 
acestora. Nivelurile scăzute ale cererii nu încurajează întreprinderile să investească 

într-o proiectare a produselor care să reducă efectele negative asupra mediului asociate 
producţiei, utilizării şi eliminării produselor respective. Provocarea constă în 

transformarea acestui cerc vicios într-unul virtuos. În acest scop, trebuie îmbunătăţită 
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performanţa generală de mediu a produselor pe toată durata ciclului lor de viaţă, trebuie 

promovată şi stimulată cererea de produse şi tehnologii de producţie mai bune, iar 
sistemul de etichetare trebuie să devină mai simplu şi mai coerent, pentru a ajuta 
consumatorii să facă alegeri mai bune.  

Comisia Europeană a lansat o serie de acţiuni şi programe de educare şi 

conştientizare a populaţiei cu privire la diferenţa pe care o poate face în viaţa oamenilor 

un comportament de utilizare eficientă a resurselor şi la beneficiile unui consum 
ecologic. 

 
X.3.Presiunile asupra mediului cauzate de consum 
 
X.3.1. Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidenţial  
 
Acest subcapitol se tratează la nivel naţional, deoarece emisiile de gaze cu efect 

de seră nu se inventariază la nivel judeţean. 
 
X.3.2. Consumul de energie pe locuitor 

La nivelul judeţului Hunedoara nu deţinem date cu privire la consumul de energie 

pe locuitor. 

 X.3.3. Utilizarea materialelor 

La nivelul judeţului Hunedoara nu deţinem date cu privire la utilizarea 
materialelor. 

X.4. Prognoze, politici şi măsuri privind consumul şi mediul  

Pot fi luate numeroase măsuri pentru ca modul în care consumăm şi producem 
să devină mai durabil, fără costuri suplimentare şi cu beneficii pentru întreprinderi şi 
gospodării.  

Uniunea Europeană şi statele sale membre recunosc că adoptarea de economii 
şi stiluri de viaţă mai durabile este vitală şi iau deja măsuri în acest sens. În iulie 2008, 
Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune privind consumul şi producţia 
durabile şi politica industrială durabilă. Acesta urmăreşte să îmbunătăţească 
performanţa de mediu generală a  produselor pe tot parcursul ciclului lor de viaţă, să 
promoveze şi să stimuleze cererea de produse şi de tehnologii de producţie mai bune şi 
să ajute consumatorii să facă alegeri mai bune. De asemenea, planul încearcă să 
încurajeze industria UE să profite de oportunităţile de inovare pentru a-şi asigura în 
continuare rolul de lider în materie de performanţe de mediu. 

Planul de acţiune are ca punct de plecare abordările actuale, cum ar fi legislaţia 
privind proiectarea produselor consumatoare de energie, sistemele de etichetare, 
sistemele de management de mediu şi acordarea de stimulente cetăţenilor şi 
autorităţilor publice pentru achiziţionarea de produse ecologice. Planul completează 
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aceste abordări şi prevede noi măsuri de soluţionare a  lacunelor existente şi de 
integrare eficientă a  tuturor acestor iniţiative. De asemenea, planul explorează 
modalităţile de promovare a producţiei şi a consumului durabile la nivel internaţional.  

Măsurile UE privind consumul şi producţia durabile vizează patru obiective 
principale:  

 produse mai bune,  
 un consum mai inteligent,  
 producţie mai economică şi mai mai ecologică, 
 sprijinirea eforturilor la nivel mondial.   
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CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLIC E DE 
 ALIMENTARE CU AP Ă ŞI DE CANALIZARE  

 
încheiat  : 

 
 
 
 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

                                                             PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 

               
 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APAZOR” (denumită în continuare Asociaţia) cu sediul 
în municipiul Orastie, str.Piața Victoriei nr.19 conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 63342 
din 19.06.2008, eliberată de Ministrul Justiţiei), înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa 
judecătoriei Orăştie cu nr. I/7-A din 07.10.2008, dosar nr.1059/272/2008, cu Încheierea Civilă nr.9/PJ/A/2008,  
reprezentată prin d-ul consilier juridic Costoiu Călin Mircea, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,  
 
în numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre (denumite Localităţi semnatare): 

  - Municipiul Orăştie, în baza Hotărârii Consiliului Local  Municipal         nr .  41/ 2015; 
  - Comuna Beriu,  în baza Hotărârii Consiliului Local                                nr .  27/ 2015 ; 
  - Comuna Rapoltu Mare,  în baza Hotărârii Consiliului Local                   nr .  17/ 2015 ; 
  - Comuna Orăștioara de Sus, în baza Hotărârii Consiliului Local              nr .  30/ 2015; 
  - Comuna Turdaş,  în baza Hotărârii Consiliului Local                              nr .  10/ 2015. 
 

formând împreună AUTORITATEA  DELEGANT Ă , având calitatea de DELEGATAR,        
                                                                 și 

 Societatea Comercială ,,ACTIVITATEA GOSCOM” S.A. OR ĂŞTIE , codul unic de înregistrare 
3186960, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului Hunedoara cu numărul J20/675/1998 cu sediul 
principal în municipiul Orăştie, P-ţa Victoriei, nr.19, jud.Hunedoara, reprezentată de economist Cornel Malina, 
având funcţia de Director, denumită în continuare „Operatorul” , având calitatea de DELEGAT , numite 
împreună „Păr ţile” şi separat „Partea”, au încheiat prezentul Contract de Delegare a Gestiunii. 

 
PREAMBUL  

 
Următoarele aspecte au fost discutate și convenite anterior semnării Contractului de delegare 
1) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care 

implică investiţii importante în sectorul de apă şi canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de 
aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e..) mai mare de 10.000 şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane 
cu un l.e. cuprins între 2.000 şi 10.000. 

2) Un element esenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de investiţii îl reprezintă  
implementarea unui model instituţional care să permită unor operatori mai mari, puternici şi cu experienţă să 
furnizeze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în mai multe unităţi administrativ teritoriale, în baza 
unui singur Contract de Delegare a Gestiunii acestor servicii, denumit în prezentul Contract  „Dezvoltarea 
Regională” şi definit în art. 1 din prezentul Contract. 

Anexa 2.6.4 - Contract delegare gestiune Goscom
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 MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător, progresiv şi 
eficient. 
 
Convingător: 
 
 Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării procesului de conştientizare şi 
informare a Consiliilor Locale/ Județene din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare 
regională, precum şi pentru determinarea fiecăruia dintre ele să devină membru al Asociaţiei. 
 
 Prin Contractul de delegare care dovedeşte că Mecanismul de Dezvoltare Regională din cadrul procesului 
de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale/ Județene privind, mai ales, planul de investiţii, 
politica de preţuri şi tarife, sistemul de garanţii şi drepturile de control. 
 
Progresiv:    
 
 Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării unui proces de integrare operaţională 
progresivă a fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, prin semnarea unui Contract de 
delegare. 
 
 Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranziţie şi condiţiile de îndeplinire a obligaţiilor 
comune, pentru noii semnatari. 
 
Eficient: 
 
 Prin Contractul de delegare care introduce drepturi şi obligaţii detaliate, operaţionale şi echilibrate pentru 
Autoritate deleganta şi pentru Operator. 
 
 În mod special, acest Contract de delegare recunoaşte obiectivul Operatorului de a dobândi mai multă 
eficienţă şi de a-şi dezvolta propriile sale capacităţi de autofinanţare bazate pe un sistem regional veritabil de 
gestiune a activelor. 
 
3)   Conform legislaţiei române, Consiliul Local/Judetean are competenţa exclusivă de a defini principiile 
organizaţionale şi operaţionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi 
modificările şi completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituţia României, Legea 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (denumită în continuare „Legea nr. 
213/1998”) şi Legea 215/2001 a administraţiei publice locale (denumită în continuare „Legea nr. 215/2001”) 
constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a Administraţiei Publice Locale”. Acestea pun 
bazele legale ale organizării, întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localităţilor.  
 Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările si completările 
ulterioare, conform art. 10, art.30 si art. 31^1 , precum si Legea serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare nr. 241/2006 cu modificările si completările ulterioare, conform art. 20 si art. 21^1, permit 
unităților administrativ-teritoriale, prin intermediul Asociației de dezvoltare intercomunitară ai cărei membri 
sunt acestea și cu respectarea condițiilor obligatorii si cumulative impuse de prevederile legale menționate, 
să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, prin atribuirea directă către un operator 
regional a unui contract de delegare a gestiunii, prin care acestea conferă pe o perioadă determinată 
operatorului, care acționează pe riscul si răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul, 
inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciului. 
4) Autoritatea delegantă şi Operatorul declară că atingerea obiectivelor menţionate la art. 3 de mai jos 
trebuie să se traducă prin respectarea de către Operator a criteriilor de performanţă definite în Dispoziţiile 
Speciale – Partea Comună, îndeosebi în ceea ce priveşte extinderea ariei de cuprindere a serviciilor şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Operatorul declară că va adopta liniile directoare definite în planul 
previzional de investiţii pentru înlocuirea activelor puse la dispoziţie de Autoritatea delegantă pe durata 
Contractului de delegare.   
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 Părţile menţionează expres că cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea 
prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze faţă de prevederile prezentului Contract. 

Ţinând cont de aspectele menţionate în Preambul, Părţile au convenit încheierea prezentului Contract 
de delegare. 

TITLUL I – DISPOZI ŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA 

CAPITOLUL I – DELEGAREA 

ARTICOLUL 1 – DEFINIŢII  

  În scopul aplicării prezentului Contract de delegare, Părţile convin ca termenii şi expresiile folosite în 
continuare, scrise cu majuscule, să fie definite după cum urmează: 
 
  „Aria delegării ” delimitează aria sau ariile din Aria de Competenţă Teritorială a Autorității 
delegante, în cadrul căreia (cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile. Aceasta va fi convenită periodic de 
Autoritatea delegantă şi Operator. La Data Intrării în Vigoare, Aria minimă va cuprinde cel puţin suprafeţele 
exterioare totale ale Perimetrului de Distribuţie a Apei şi a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru 
reţelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun. 
 
  „Aria de Competenţă Teritorial ă a Autorit ății delegante” : înseamnă teritoriul aflat în limitele 
administrative ale Autorității delegante; 
 
  „Aria de Dezvoltare”  înseamnă Aria de Competenţă Teritorială a Localităţilor care vor intra în 
Asociaţie după semnarea prezentului Contract de delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract de 
delegare, în calitate de Autoritate delegantă conform legislaţiei în vigoare la data respectivă. 
 
  ,,Branşament de apă’’  - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre 
reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte 
un singur utilizator. În cazuri bine justificate şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate 
admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelaşi branşament. Părţile componente ale unui branşament se 
precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Branşamentul, până la 
contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul 
de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, 
corespunzător punctului de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la 
punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea 
regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul 
condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/ apartament 
individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor 
sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului 
principal de branşament la nivelul limitei de proprietate. 
 
  ,,Bunuri de Preluare’’  - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de 
delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile 
respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii; 
 
  ,, Bunuri de Retur’’ - sunt bunuri de retur bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea 
delegatului, inclusiv cele realizate pe durata Contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor 
delegării şi care, la încetarea Contractului, revin cu drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice 
sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este 
îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; 
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  ,,Bunuri Proprii ” - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în 
proprietatea delegatului. 
 
  „Bunuri Publice”  înseamnă orice bunuri care, conform Constituţiei României şi Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publică” f ăcând parte 
din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite Operatorului. 
 
  „Autoritate Delegantă” desemnează împreună Localităţile semnatare a prezentului Contract de 
delegare.  
 
  „Operator”  înseamnă SC ACTIVITATEA GOSCOM  SA , desemnată de Autoritatea delegantă 
prin prezentul Contract de delegare să furnizeze serviciile publice  de alimentare cu apă şi de canalizare ce 
fac obiectul delegării, în temeiul legislaţiei aplicabile; 
 
  „Delegarea” înseamnă: dreptul exclusiv de a exploata, întreţine şi administra bunurile delegate, 
investiţiile privind reabilitarea bunurilor existente şi cu extinderea Ariei delegării, precum si dreptul de a 
utiliza infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare delegat.  
Bunurile rămân în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale şi după încetarea Contractului de 
delegare sunt returnate respectivului proprietar şi dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de 
alimentare cu apă şi de canalizare în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorității delegante îi revine 
de asemenea autorității administrației publice locale. 
 
  „Contractul de Delegare” înseamnă prezentul Contract de Delegare compus din preambul, 
Dispoziţiile Generale şi anexele sale : Dispoziţiile Speciale; Caietul de Sarcini (Masterplanul); Inventarul 
bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor şi care sunt transmise spre folosinţă Operatorului 
pe durata contractului; Procesul-verbal de predare - primire a bunurilor necesare realizării Serviciilor; 
Regulamentele Serviciilor şi alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referinţelor care 
se fac la articole, termenul „prezentul Contract” nu poate desemna decât prezentul Contract de delegare.  
 
  „Data Intr ării în Vigoare ” înseamnă data prevăzută la art. 49 de mai jos. 
 
  „Dispoziţiile Speciale” înseamnă documentele numite astfel şi care sunt anexate la Contractul de 
delegare. Dispoziţiile Speciale se compun din trei părţi distincte: „Dispoziţiile Speciale – Partea Comună”, 
„Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă”,  „Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare”, inclusiv anexele la 
acestea. 
 
  „Drumuri Publice ” înseamnă drumurile naţionale, judeţene, municipale şi comunale. 
 
 
  „Drumuri Private ” înseamnă drumuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat. 
 
  „Durata de Viaţă Tehnică” înseamnă durata de viaţă în condiţii de utilizare normală a fiecărui bun. 
Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificată pe categorii de bunuri în anexa 3  a Dispoziţiilor Speciale – 
Partea de Apă şi în anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare. 
 
  „Furnizarea Serviciilor” : înseamnă exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor 
Operatorului născute din prezentul Contract de delegare pentru a asigura continuitatea serviciilor delegate pe 
baze exclusive. 
 
  ,, Instalaţii Interioare de Apă ” - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a 
apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile 
de utilizare. 
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  ,, Instalaţii Interioare de Canalizare” - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în 
administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei 
până la căminul de racord din reţeaua publică. 
 
  „Lucr ări de Extindere sau Consolidare” înseamnă lucrările definite în art. 8 din Dispoziţiile 
Speciale – Partea comună. 
 
  „Lucr ări de Înlocuire ” înseamnă lucrările definite în art. 7 din Dispoziţiile Speciale – Partea 
comună. 
 
  „Lucr ări Planificate de Întreţinere” înseamnă lucrările definite în art. 6.2 din Dispoziţiile Speciale 
– Partea comună. 
 
  „Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamnă limita reţelei /reţelelor publice de canalizare 
a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extrapolare, toate suprafeţele incluse în această limită a reţelei /reţelelor 
conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. Acesta se va întinde pe cel puţin 100 metri în 
orice direcţie, măsuraţi de la orice punct al reţelei publice de canalizare. 
 
  „Perimetrul de Distribu ţie a Apei”  înseamnă limita reţelei / reţelelor publice de alimentare cu apă 
potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extrapolare, toate suprafeţele incluse în această limită a reţelei 
/reţelelor conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă. Acesta se va întinde pe cel puţin 100 metri 
în orice direcţie, măsuraţi de la orice punct al reţelei publice de alimentare cu apă potabilă. 
 
  „Perioada de Tranziţie” înseamnă o perioadă de timp în cursul căreia Părţile sprijină organizarea 
Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie să întreprindă acţiuni prioritare în scopul de a repara şi îmbunătăţi 
tehnic echipamentele şi lucrările pe care le consideră necesare în vederea furnizării corecte a Serviciilor, 
astfel cum sunt definite în art. 22.1 de mai jos.  
 
  „Propor ţionalitatea”  înseamnă repartizarea sumelor pe care le datorează Părţile contractante una 
celeilalte în temeiul prezentului Contract de delegare în funcţie de numărul de beneficiari finali ai Serviciilor. 
 
  ,, Punct de Delimitare” - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea 
utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, 
respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de 
delimitare a instalaţiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia 
de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei 
instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor. Delimitarea 
dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, 
care este prima componentă a reţelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate. 
 
  ,,Racord de canalizare” - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre 
instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de 
racord; părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, 
aparţine reţelei publice de canalizare. 
 
  „Dezvoltarea Regională”  înseamnă implementarea unui model instituţional la nivel regional, 
adecvat pentru a grupa serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare  în 
cadrul unui operator comun. 
 
  ,,Reţea publică de transport al apei” - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din 
reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie.  
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  ,, Reţea publică de distribuţie a apei” - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din 
reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigură distribuţia apei la 2 sau la mai mulţi 
utilizatori independenţi.  
 
  ,, Reţea publică de canalizare” - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale 
colectoare, cămine, guri de scurgere şi construcţii-anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul 
apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulţi utilizatori independenţi.  
 
  Nu constituie reţele publice:  
- reţelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta 
este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;  
- reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe care se află mai multe imobile, 
indiferent de destinaţie, despărţite de zone verzi şi alei interioare private;  
- reţelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate 
privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice. 
 
  „Serviciile” înseamnă serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare a căror gestiune este 
încredinţată Operatorului de către Autoritate delegantă, definite în art. 5.1 şi 5.2 de mai jos. 
 
  “Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamnă suma care trebuie plătită de către 
Autoritatea delegantă sau de orice Localitate semnatară în cazurile prevăzute de art. 58, care urmează să fie 
determinată de un  auditor independent. Această sumă va acoperi cel puţin investiţiile legate de Bunurile 
Publice finanţate de Operator, altele decât cele finanţate din fonduri publice puse direct la dispoziţia 
Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetării prezentului Contract înainte de termen sau la 
data retragerii oricăreia dintre Localităţile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile Publice care aparţin 
Localităţii respective). 
 
  ,,Utilizatori ” - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 
 
  „Zona Urbană” înseamnă teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competenţă Teritorială a 
Autoritatii delegante şi definit în art. 4 al Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună. 
 
  „Concedent”: se referă la Localitățile semnatare . 
 
  „Concesionar”: se referă la Operator, respectiv Societatea Comercială ,,ACTIVITATEA 
GOSCOM” S.A. ORĂŞTIE.  

 

ARTICOLUL 2 – VALOAREA PREAMBULULUI ŞI A ANEXELOR  

1 .   Preambulul de mai sus şi anexele menţionate în lista de mai jos fac parte integrantă din prezentul 
Contract de delegare. Anexele la prezentul Contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală între Părţi ca 
şi Dispoziţiile Generale. Împreună constituie Documentele Concesiunii. 

Anexele îşi vor produce efectele de la Data Intrării în Vigoare sau, dacă la data respectivă nu sunt 
definitivate sau complete, de la data semnării lor de catre partile contractante. 
2.     Pentru a facilita aplicarea şi interpretarea prezentului Contract de delegare şi a anexelor sale, ordinea de 
preferinţă a documentelor contractuale se stabileşte astfel: 
 Contractul de delegare  – Dispoziţii Generale - Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi fiecare 
dintre Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă, respectiv de Canalizare .Prin urmare, în situaţia apariţiei unor 
probleme de interpretare sau aplicare a oricăreia dintre prevederile acestor documente, izvorâtă dintr-o 
contradicţie în formulare, aparentă sau de fond, între articole din documente diferite, atâta timp cât acele 
articole au acelaşi obiect, se va ţine cont de ordinea de preferinţă mai sus menţionată şi părţile trebuie să se 
conformeze prevederilor acelui document faţă de prevederile documentelor inferioare. 
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ARTICOLUL 3 – SCOPUL, PRINCIPII GENERALE ŞI OBIECTIVE ALE PREZENTULUI 
CONTRACT DE DELEGARE 

1. Scopul prezentului Contract de delegare este de a defini termenii şi condiţiile delegării 
gestiunii Serviciilor în Aria delegării de către Autoritatea delegantă, Operatorului. 

2. Părţile se angajează să aplice prezentul Contract de delegare, în măsura în care este fiecare 
implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor şi principiile de bază ale 
continuităţii şi adaptabilităţii Serviciilor, precum şi al egalităţii de tratament a Utilizatorilor. 

3. În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obţinute din furnizarea Serviciilor şi în 
urma acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, să acopere cererea 
de servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a populaţiei din Aria delegării şi să furnizeze 
serviciile la o calitate care să corespundă obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract de delegare, in situatia 
in care are capitalul asigurat. 

4. Autoritatea delegantă îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat si gratuit, oricând, 
la toate terenurile din interiorul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorității delegante în subsolul cărora sau 
pe suprafaţa cărora sunt situate instalaţii de producţie, transport sau distribuţie de apă potabilă şi de colectare, 
transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate şi drepturile de trecere asociate 
instalaţiilor şi necesare în vederea gestionării şi furnizării Serviciilor, astfel cum sunt definite în art. 4 din 
Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 

5. Autorităţile administraţiei publice locale, parte în acest Contract, păstrează prerogativele 
privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare 
a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare concesionate prin acest Contract, precum şi dreptul 
de a urmări, controla şi supraveghea:  

a. modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Operator;  
b. calitatea şi eficienţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate la 

nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în prezentul Contract de delegare;  
c. modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin 
Contractul de delegare;  
d. modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare.  
6.  Autoritatea delegantă şi Operatorul convin asupra faptului că următoarele elemente 

constituie obiective esenţiale şi comune : 
a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;  
b. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul 

atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale;  
c. dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  
d. protecţia mediului;  
e. asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie 

contracte de furnizare;  
f. menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare  delegat 

g. îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  
h. menţinerea unor preţuri şi tarife, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare si programelor de investiții 
i. echilibrul financiar al  delegării cu respectarea preţurilor şi tarifelor 
j. creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a delegării; 
k. calitatea bună a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă; 
l. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor cuprinse 

în Serviciile; 
7.         Obiectivul pe termen mediu şi lung al prezentului Contract de delegare este, de asemenea, 

Dezvoltarea Regională. 
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ARTICOLUL 4 – OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru 
realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegării, pe durata prevăzută  mai jos. 
2. Operatorul îşi asumă răspunderea furnizării Serviciilor, sub controlul Autorității delegante, în 
condiţiile şi termenii Contractului de delegare şi în conformitate cu normele legale şi de reglementare 
aplicabile. 
3.  Dispoziţiile Speciale – Partea Comună stabileşte regulile privind principiile generale ale furnizării 
Serviciilor, modul de realizare a Lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale Serviciilor şi 
relaţiile cu Utilizatorii. 
4.  Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare stabilesc 
îndeosebi termenii şi condiţiile furnizării fiecărui Serviciu Concesionat, definiţia Perimetrelor, delegate 
modul de furnizare a Serviciilor, preţurile, tarifele şi calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor. 

ARTICOLUL 5 - SERVICIILE 

1.   Exclusivitatea furnizării Serviciilor:  
Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
pe Aria de Competenţă Teritorială a Autorității delegante. 
Serviciile a căror gestiune este delegată pe baze de exclusivitate cuprind totalitatea activităţilor necesare 
pentru: 
• Serviciu de alimentare cu apă:  

- captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;  
- tratarea apei brute;  
- transportul apei potabile şi/sau industriale;  
 
- înmagazinarea apei;  
- distribuţia apei potabile şi/sau industriale;  

• Serviciu public de canalizare:  
- colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;  
- epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;  
- colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale 

şi asigurarea funcţionalităţii acestora;  
- evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din 

activităţile prevăzute mai sus;  
• Lucrări de extindere şi reabilitare în Perimetrul de Distribuţie a Apei Potabile şi în Perimetrul de 

Colectare a Apelor Uzate. 
 
2. Operatorul regional poate sub-delega, cu acordul Asociației delegante, prin licitaţie, parte a 
serviciului de operare către alte companii dacă raţiuni de eficientizare a costurilor impun acest lucru (de ex. 
operarea unei staţii de epurare cu un proces tehnologic complex pentru care operatorul nu deţine experienta 
necesară).  
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ARTICOLUL 6 – ARIA DELEGĂRII  

1.   Aria delegării  
 

Aria delegarii delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de 
Competenţă Teritorială a Autorității delegante. Aceasta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 
din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 

Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria delegării este definitivă, indiferent de evoluţia demografică 
din cadrul acestor zone. 

Părţile convin expres că prin prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea pentru 
gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare exclusiv în teritoriile din Aria delegării. 
 
2.   Redefinirea Ariei Delegarii 
 

Aria delegării poate fi extinsă printr-un act adiţional încheiat de părţi, în cazurile următoare: 
a. în cazul extinderii teritoriului Autorității delegante,  
b. în cazul creării/adăugării de noi Zone Urbane de către  Autoritate delegantă sau, 
c. în cazul în care noi Localităţi semnează Contractul de delegare. 

În ceea ce priveşte orice modificare a Ariei delegării atunci când modificările planificate nu sunt 
justificate de amplasarea reţelelor existente, activitatea lor economică sau densitatea populaţiei, Părţile vor 
aplica prevederile art. 57 din prezentul Contract de delegare. 
 
3.    Perimetrele de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate 
 

Perimetrul de Distribuţie a Apei este definit în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă, iar 
Perimetrul de Colectare a Apei Uzate este definit în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. 

După finalizarea unor noi lucrări de producţie sau transport de către Operator, pentru a include zona 
din jurul acestor lucrări Perimetrul de Distribuţie a Apei/ de Colectare a Apei Uzate pot fi extinse în mod 
corespunzător după cum consideră părţile. Redefinirea periodică a Perimetrelor de distribuţie a apei şi de 
colectare a apei uzate nu modifică nici natura Ariei delegării nici obligaţiile Operatorului, în special în ceea 
ce priveşte Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor. 

CAPITOLUL II – BUNURILE CONCESIUNII  

ARTICOLUL 7 – BUNURILE DE RETUR 

1.  Bunurile de Retur 
 

Bunurile de Retur constau în bunurile Autorității delegante aferente şi necesare furnizării Serviciilor, 
existente şi puse la dispoziţia Operatorului conform Contractului de delegare sau care vor fi construite, care 
vor fi puse la dispoziţia Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de delegare. 
 

Bunurile de Retur includ: 
1) Bunuri Publice puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea deleganta la Data Intrării în 

Vigoare sau ulterior acestei date; 
2) Bunuri noi, parte a sistemelor de apă şi canalizare şi care sunt Bunuri Publice, create şi finanţate de 

către Operator; 
3) Dacă este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finanţate de către Autoritatea deleganta sau 

de terţi şi puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea deleganta, ulterior Datei Intrării în Vigoare, în 
condiţiile definite în art. 8.4 de mai jos. 
 
 
 
 



                    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR”       ORASTIE:17.06.2015 

Str. Victoriei nr. 19, Orastie 
Tel.0254241513, CUI 27980046                                                   

                                                   E-mail : apazordirex@gmail.com                           Pagina 10 din 36 
 

2. Identificarea Bunurilor de Retur 
 

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria delegării, fie că există la Data 
Intrării în Vigoare, fie că urmează a fi create sau încorporate la o dată ulterioară în domeniul public. 
 

1) Terenurile puse la dispoziţia Operatorului sau cumpărate de Operator sunt compuse din: 
a. terenuri aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparţin domeniului public şi pe care se 

află construcţiile şi instalaţiile/reţelele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă 
şi de canalizare. 

b. prin extensie, alte terenuri publice care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelor şi 
lucrărilor. 

 
2)  Instalaţiile şi construcţiile puse la dispoziţia Operatorului sau realizate şi finanţate de Operator sunt  

cele pentru:  
a)  producţia şi distribuţia de apă potabilă: puţuri, conducte de transport, staţii de tratare, 

rezervoare, staţii de pompare şi sisteme de distribuţie, contoare, precum şi toate celelalte 
echipamente şi instalaţii asociate; 

b) colectarea şi tratarea apei uzate: sisteme de colectare, staţii de pompare, staţii de epurare, 
instalaţii de evacuare, contoare, precum şi toate celelalte echipamente şi instalaţii asociate; 

 
3)  Construcţiile ce aparțin exclusiv sistemului public de alimentare cu apă și canalizare sunt de 

asemenea puse la dispoziţia Operatorului. 

 ARTICOLUL 8 – SISTEMUL BUNURILOR DE RETUR 

1.   Părţile convin expres că Bunurile de Retur sunt puse la dispoziţia Operatorului exclusiv pentru furnizarea 
Serviciilor prevăzute în prezentul Contract de delegare sau pentru prestarea serviciilor accesorii prevăzute ca 
activități secundare in actul constitutiv al operatorului. 
2.    Bunurile de Retur au următorul regim juridic special : 
 

a) Bunurile de Retur, care există la Data Intrării în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate 
domeniului public de către Autoritatea delegantă, constituie în prezent şi vor constitui 
întregul patrimoniu al Autorității delegante afectat Serviciilor. Operatorul recunoaşte că 
acestea sunt şi vor rămâne în proprietatea Autorității delegante. 

b) Bunurile de Retur realizate de Operator sunt de la început proprietatea Autoritatii delegante. 
c) La încetarea prezentului Contract de delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt 

înapoiate Autorității delegante, în condiţiile prevăzute  mai jos. 
d) Bunurilor de Retur li se aplică procedurile contabile specifice prevăzute în art. 42 de mai jos. 
e) Durata de viaţă contabilă a Bunurilor de Retur este aceeaşi cu Durata de Viaţă Tehnică în 

măsura posibilului, în funcţie de modalitatea de amortizare. În Perioada de Tranziţie durata de 
viaţă contabilă va fi cea stabilită la Data Intrării în Vigoare şi va fi ajustată în decurs de un an 
de la Data Intrării în Vigoare, după cum este stabilit în Anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale – 
Partea de Apă şi a Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare. 

 
3.  Operatorul se obliga sa depună toate diligentele cu privire la cunoașterea Bunurilor de retur  intr-un 
termen de 18 luni de la Data Intrării in Vigoare, conform situațiilor centralizatoare prezentate de Autoritatea 
delegantă la momentul semnării contractului , precum și a  predărilor efective din teren. 
4.  După Data Intrării în Vigoare, echipamentele şi construcţiile ce aparţin Autorității delegante sau terţilor 
şi care folosesc Serviciilor nu pot fi puse la dispoziţia Operatorului decât printr-un act adiţional la prezentul 
Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autorității 
delegante. 

Această operațiune se face cel puțin anual, timp în care Operatorul este îndreptățit a utiliza și exploata 
în realizarea Serviciului bunurile ce aparţin Autorității delegante, puse la dispoziţia Operatorului prin proces 
de predare-primire, chiar și înainte de a fi trecute in domeniul public al unității administrativ teritoriale. 
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ARTICOLUL 9 – BUNURI DE RETUR CARE POT FI REÎNNOITE 

1. În funcţie de natura lor sau Durata lor de Viaţă Tehnică, Bunurile de Retur se împart în bunuri care pot fi 
reînnoite şi bunuri care nu pot fi reînnoite. 
2. Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite sunt bunuri a căror Durata de Viaţă Tehnică, după cum este stabilită 
în Registrul Mijloacelor Fixe, expiră înainte de termenul normal de expirare stabilit  mai jos. Bunurile de 
Retur care pot fi reînnoite trebuie să fie înlocuite de Operator cel puţin o dată în cursul prezentului Contract 
de delegare, în măsura în care  pentru realizarea acestei operațiuni sunt alocate resurse de finanțare și 
totodată în funcție de programele de investiții aprobate de Autoritatea delegantă. 
3. Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de către Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie prin 
natura lor, fie din cauza Duratei de Viaţă Tehnică, nu pot fi reînnoite înainte de data normală de expirare a 
duratei prezentului Contract de delegare. 

ARTICOLUL 10 – INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR 

1. O listă scurtă cu Bunurile de Retur la Data Intrării în Vigoare este inclusă în anexa 2 a Dispoziţiilor 
Speciale – Partea Comună. O listă detaliată a Bunurilor de Retur ce pot fi reînnoite şi a celor ce nu pot fi 
reînnoite este inclusă în Registrul Mijloacelor Fixe definit în art. 29 din Dispoziţiile Speciale – Partea 
Comună. 
2. În curs de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea delegantă şi Operatorul vor elabora împreună 
o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur convenite de părţi. Inventarul Bunurilor de Retur trebuie să 
cuprindă cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare bun: număr de inventar, denumirea, amplasarea 
geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziţionării, costul de achiziţie, condiţia tehnică, amortizarea, 
valoarea contabilă netă, valoarea de înlocuire. 
3. Inventarul Bunurilor de Retur va consititui anexă la prezentul Contract de Delegare. 

a) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-
teritoriale aferente serviciului;  

b) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. a). 
Ulterior inventarierii şi acordului părţilor, valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată în 

contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile. Valoarea contabilă netă poate fi modificată 
datorită uzurii morale sau a capacităţii de funcţionare slabe, prin acordul părţilor sau, în absenţa acestuia, 
prin expertiză. 
4. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data 
Intrării în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotărâri: fie de casare, 
fie de efectuare de lucrări de reabilitare sau îmbunătăţire, aşa cum se prevede în art. 22.2 de mai jos, fie de 
menţinere a lor în exploatare după expirarea Duratei Tehnice de Viaţă. 
5. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indică modificările ce trebuie operate în Registrul 
Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexă la prezentul Contract de 
delegare. 
6. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a ţine la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care Durata de 
Viaţă Tehnică a fiecărui Bun de Retur trebuie armonizată cu termenele stabilite în anexa 3 a Dispoziţiilor 
Speciale – Partea de Apă şi a Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare. 
7. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie să fie pus în permanenţă la dispoziţia Autorității delegante, în format 
electronic. 
8. În cel mult 24 luni de la stabilirea listei prevăzute la punctul 2 de mai sus, fiecare Localitate îşi va 
înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
şi va furniza Operatorului dovezile privind această înregistrare. Operatorul îşi va înregistra şi el în mod 
corespunzător drepturile sale de concesiune. 
9. Predarea se va face pe bază de proces verbal de predare – primire. 
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ARTICOLUL 11 – GRĂNIŢUIREA  

1.       Din proprie iniţiativă sau din iniţiativa Autorității delegante, în plus faţă de obligaţia inventarierii 
Bunurilor de Retur, Operatorul se angajează să marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzătoare existente 
care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de delegare, pe cheltuiala şi sub controlul 
localității semnatare pe teritoriul căreia se afla bunurile respective. Aceste bunuri includ terenuri, lucrări 
aferente proceselor de producţie şi, acolo unde este cazul, lucrări semnificative de transport şi distribuţie. 
Această grăniţuire se face cu acordul proprietarilor învecinaţi, obținut prin grija Autorității delegante. Un 
raport va fi elaborat şi predat Autorității delegante. 
2.        Operatorul se angajează să elaboreze un plan ale fiecăror hotare marcate in limita fondurilor alocate 
de catre Localitatea semnatară şi sub controlul Autorității delegante, o copie a acestui plan fiind transmisă 
Autorității delegante. 
3. În cazul în care apar modificări privind acele terenuri, Operatorul se angajează să le grăniţuiască din 
nou şi să elaboreze noi planuri sub controlul Autorității delegante in aceleași condiții financiare. 
4.       De fiecare dată când este necesar, Autoritatea delegantă îl sprijină pe Operator, în special în ceea ce 
priveşte comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relaţia cu serviciile sale administrative şi, obligatoriu, 
în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor. 
5.         În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentului articol, părţile vor colabora ori de câte ori va fi 
nevoie, astfel încât Operatorul sa poată depune diligenţele necesare în vederea identificării şi protecţiei 
juridice a domeniului public, cu cheltuieli care să nu afecteze echilibrul economico-financiar al Serviciilor. 

ARTICOLUL 12  BUNURI DE PRELUARE 

1. Definiţia Bunurilor de Preluare 
 

Mijloacele fixe, bunurile imobile şi mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop 
furnizarea Serviciilor , cu excepţia celor menţionate în art. 7.1.2 de mai sus, sunt Bunuri de Preluare, în 
sensul prezentului Contract de delegare. 

La încetarea prezentului Contract de delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea 
delegantă, dar numai din proprie iniţiativă a acesteia, în schimbul indemnizării Operatorului în condiţiile 
prevăzute de art. 54 de mai jos, iar Operatorul se angajează să returneze Autorității delegante Bunurile de 
Preluare în schimbul indemnizaţiei, la cererea scrisă a Autorității delegante. 

În situaţia rezilierii prezentului Contract de delegare din culpa Autorității delegante, aceasta va fi 
obligată să preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizaţii acordate Operatorului și al cărui 
cuantum este stabilit potrivit raportului de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat. 

 
 
2. Identificarea Bunurilor de Preluare 
 

Bunurile de Preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule şi maşini 
specializate, unelte, stocuri, aparatură şi programe informatice specializate, fişiere şi baze de date, precum şi, 
dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuinţe de serviciu ale 
Operatorului, construite pe terenurile Operatorului şi altele decât cele identificate ca fiind Bunuri de Retur în 
art. 7.2 de mai sus. 

ARTICOLUL 13 – INVENTARUL BUNURILOR DE PRELUARE 

1. În decurs de 6 (şase) luni de la Data Intrării în Vigoare, Operatorul va întocmi un inventar ce 
descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabilă netă. 
2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanenţă la dispoziţia Autorității delegante, în 
format electronic. 
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ARTICOLUL 14 – BUNURILE PROPRII 

1. Definiţia Bunurilor Proprii  
 

Celelalte Bunuri decât cele prevăzute în articolele 7 şi 12 de mai sus şi care aparţin Operatorului, 
constituie Bunurile sale Proprii. Ele rămân în proprietatea sa la data încetării Contractului de delegare, cu 
excepţia cazului în care părţile convin altfel. 
2. Identificarea Bunurilor Proprii  
 

Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din anumite clădiri folosite ca 
birouri sau locuinţe, de care, datorită amplasării sau situaţiei lor, nu este nevoie în mod esenţial să rămână ca 
o parte integrantă a furnizării Serviciilor la încetarea Contractului de delegare şi, dacă este cazul, din 
vehicule cu motor ne-specializate, echipament şi mobilă de birou şi programe informatice ne-specializate. 

ARTICOLUL 15 – SISTEMUL BUNURILOR DE PRELUARE ŞI A BUNURILOR PROPRII 

1. Bunurile de Preluare şi Bunurile Proprii sunt şi rămân în proprietatea Operatorului. 
2. Operatorul nu poate înstrăina Bunurile de Preluare şi nu le poate ipoteca fără aprobarea expresă 
prealabilă a Autorității delegante. 
3. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând Bunurile sale Proprii, însă doar dacă acest lucru nu 
are un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a Serviciilor. 

CAPITOLUL III – PĂRŢILE CONTRACTANTE 

SECŢIUNEA 1 – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORIT ĂȚII DELEGANTE  

ARTICOLUL 16 – DREPTURILE AUTORITĂȚII DELEGANTE  

1.    Autoritatea delegantă are următoarele drepturi:  
a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, cu 

consultarea Operatorului;  
b) să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor 

publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  
c) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul realizării 

acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;  

d) să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asociere intercomunitara;  

e) să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

f) să finanțeze anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când acestea sunt 
mult mai mari decât veniturile realizate din respectiva activitate, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 17 pct. 17 de mai jos privind ajutorul de stat.  

g) să contracteze şi să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea programelor de 
investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  

h) să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate, să verifice stadiul de realizare a 
investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea 
obligaţiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului şi în condiţiile 
prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare;  

i) să îşi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a solicita operatorului încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;  
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j) să propună modificarea părții reglementară a contractului de delegare din motive excepţionale 
legate de interesul naţional sau local;  

k) să aprobe structura şi ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  

l) să rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin 
prezentul Contract de delegare. 

 
2.     Asociaţia a fost creată în conformitate cu Legea 215/2001,cu Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, cu Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 și cu 
Ordonanța Guvernului nr .26/2000 cu privire la asociații si fundații de către Localităţile semnatare în scopul 
pregătirii şi promovării proiectelor de modernizare şi de extindere a serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare la nivel local şi regional. 

ARTICOLUL 17 – OBLIGAŢIILE AUTORIT ĂȚII DELEGANTE  

1.     Principalele obligaţii ale Autorității delegante sunt:  
 
1) să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
2) să aprobe si alte ajustări de tarif la cererea  fundamentată a operatorului; 
3) să verifice periodic următoarele:  

a) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate şi nivelul de calitate al 
acestora;  

b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea 
acestora;  

c) menţinerea echilibrului contractual;  
d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Operator şi Utilizatori;  
e) clauzele de administrare, întreţinere şi predare a Bunurilor Publice, planul social de limitare a 

efectelor negative ale concedierilor;  
f) independenţa managerială a Operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor 

publice;  
g) la solicitarea scrisa a Operatorului, Autoritatea deleganta, prin fiecare Autoritate publica 

locala semnatara, are obligatia de a achita catre Operator, contravaloarea apei folosite de la 
hidrantii stradali, care sunt in proprietatea  Autoritatii publice locale; 

4)   să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, instalaţiile, 
echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare; 
5)    să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului Contract;  
6)    să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; Să asigure, gratuit, operatorului autorizarea lucrărilor şi 
investiţiilor pe domeniul public şi sa faciliteze autorizarea acestora in domeniul privat, utilizând după caz, 
toate procedurile de expropiere care îi stau la dispoziţie potrivit legii aplicabile şi în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare; daca legislatia in vigoare nu permite ca operatorul sa beneficieze de 
gratuitati la eliberarea autorizatilor pentru lucrarile si investitiile pe domeniul public, autoritatea deleganta 
se obliga sa returneze sumele achitate de operator cu titlu de c/val. autorizare sub forma de alocatie de la 
bugetul de stat; 
7)    să-şi asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din 

calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin 
Contractul de delegare;  
8)     să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a realiza 

serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână cel puţin constantă pe toată durata 
concesiunii;  
9) să nu-l tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de delegare;  
10) să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 
11) să notifice de urgenta (maxim 10 zile calendaristice) Operatorului apariţia oricăror împrejurări de 

natură să aducă atingere drepturilor Operatorului; 
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12) să consulte operatorul la promovarea oricăror investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare; 
13) să planifice şi să urmărească în vederea continuităţii serviciilor lucrările de investiţii necesare 

funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. Se vor institui 
sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director şi ţinând seama de 
ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
14) să asigure fondurile necesare executării lucrărilor de investiţii pentru nevoile executării delegării în 

condiţiile realizării obiectivelor prezentului Contract  ;  
15) să exercite toate drepturile şi atribuţiile de care dispune pentru achiziţionarea şi a pune la dispoziţie 

orice teren necesar exploatării serviciilor delegate şi punerii în aplicare a programului de investiţii 
convenit de părţi prin prezentul Contract;     

16) este autorizată să acorde subvenţii operatorului în următoarele cazuri: 
a. atunci când autoritatea delegantă impune obligaţii specifice pentru executarea serviciului 

public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării 
b. atunci când prestarea serviciului public necesită investiţii care, ţinând cont în special de 

numărul Utilizatorilor şi totalul investiţiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar 
excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a 
costurilor) a Utilizatorilor 

c. subvenţiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt permise din punct de vedere al 
normelor privind ajutorul de stat. 

17)  să asigure, în cazul încetării Contractului înainte de achitarea integrală a datoriei ce decurge din 
Contractele de Împrumut Internaţionale, indiferent de motivul încetării, preluarea obligaţiilor de 
rambursare a respectivelor împrumuturi precum şi de plată a dobânzilor şi a celorlalte costuri în legătură cu 
acestea de către autoritatea deleganta, doar dacă aceste împrumuturi au fost contractate şi folosite pentru 
investiţii în Bunuri de Retur. 
18) să notifice, în condiţiile OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, orice măsură de natura ajutorului de stat prevăzută în prezentul Contract şi să acceseze sumele 
acordate prin aceste măsuri numai după avizarea acestora de către Consiliul Concurenţei (în cazul în care 
autorizarea ajutorului nu este necesară) sau după autorizarea acestora de către Comisia Europeana, în 
condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia internă şi comunitară privind ajutorul de stat. 
19) să depună toate eforturile pentru a asigura operatorului condiții de desfășurare a activității ca o 

societate autonomă și independentă. În acest scop, autoritatea delegantă, autoritatea sa administrativă sau 
de reglementare sau de altă natura, nu va influența activitățile, sau nu va lua nici o altă măsura care să aibă 
un impact negativ asupra operatorului, situației sale financiare sau capacității sale de a-și executa oricare 
dintre obligațiile asumate prin acest Contract și prin Contractele Internaționale de Împrumut. 
20) să furnizeze toată asistența necesară și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că operatorul 

primește la timp și fără întârzieri inutile toate licențele, permisele, avizele, aprobările, autorizațiile de la 
orice agenție sau autoritate sau entitate guvernamentală centrală sau locală, inclusiv de la autoritatea 
delegantă, pentru a îi oferi posibilitatea operatorului să își îndeplineasca toate obligațiile asumate prin 
prezentul Contract și prin Contractele Internaționale de Împrumut.  
 
2.     Alte obligaţii pentru autoritatea delegantă: 
1) Să asigure implementarea eficientă a investițiilor incluse in programe europene prin furnizarea de 
asistență necesară și cooperarea cu Inginerul în conformitate cu prevederile Memorandumului de finanțare și 
Acordului de Implementare cu OPCP. 
2) Menținerea unui nivel corepunzător de personal calificat pentru monitorizarea si supervizarea 
eficientă a implementării programului european și a performanțelor acestui Contract. 
3) Menținerea fondului IID/MRD. 
4) Să realizeze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor acordurilor de împrumut 
subsidiar și garanție încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice. 
5) Să coopereze pe deplin cu Consultanții angajați pe componența de Suport Instituțional. 
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Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului 

Articolul 18 –Principiile de bază ale Serviciilor 

1.  În conformitate cu principiile operaţionale generale definite în art. 1, 2 şi 3 din 
Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor, 
Operatorul trebuie: 

a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu şi constant Serviciile de alimentare cu 
apă potabilă şi de canalizare; 

b) să adapteze Serviciile la noile cerinţe ale Utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar şi în 
termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic; 

c) să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferenţial accesul la Serviciile şi 
să le furnizeze Serviciile conform Contractului. 

2.  Și are, în special, următoarele obligaţii : 
1) să obţină de la autorităţile competente:  

a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;  
b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;  
c) autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de Administraţia Naţională "Apele Române", 

conform competenţelor legale;  
2) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciilor aflat în anexă la 

prezentul contract;  
3) să servească, pe baza de contract de branșare racordare, toţi Utilizatorii din aria de acoperire pentru 

care au obţinut Delegarea în condiţiile prezentului Contract şi ale regulamentului local de organizare şi 
funcţionare a Serviciilor;  

4) finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător 
punctului de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la punctul de 
delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al 
proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. Cheltuielile aferente individualizării 
consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării 
contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate. 

5) să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de 
delegare şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi;  

6) să furnizeze Autorităţii delegante, Asociaţiei şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure 
accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de delegare şi cu 
prevederile legale în vigoare;  

7) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;  
8) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, prelevând şi utilizând anual o sumă 

egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;  
9) să preia de la autorităţile administraţiei publice locale prin Asociatia pentru Dezvoltare 

Intercomunitara, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul necesar, precum si personalul 
angajat, aferent realizarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

10) să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor 
regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;  

11) să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în conformitate cu schema de tarifare aprobată prin acest Contract;  

12)  să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de delegare;  
13) să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparaţiile capitale 

ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat;  
14) operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea 

Contractului de delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare a 
Autorității delegante să fie cel puţin egală cu cea existentă la Data Intrării în Vigoare a acestuia; 

15) să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare 
Autorității delegante;  
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16) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile care se 
realizează din fonduri proprii ale Operatorului rămân în proprietatea acestuia pe toată durata Contractului de 
delegare, dacă nu s-a convenit altfel cu acesta, se va menţiona explicit modul de repartiţie a acestor bunuri la 
încetarea din orice cauză a Contractului;  

17) să propună Autorității delegante scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului 
concesionat în baza legislaţiei în vigoare;  

18) să transmită Autorității delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi 
situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea 
în contabilitatea Autorității delegante;  

19) să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la 
încetarea Contractului de delegare;  

20) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii activităţii;  

21) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public, conform 
legislaţiei în vigoare privind asigurările, cu conditia includerii cheltuielilor de asigurare in tariful practicat; 

22) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;  
23) să predea la încheierea Contractului de delegare toată documentaţia tehnico-economică referitoare la 

Servicii;  
24) să realizeze investiţiile  care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de delegare. 
25) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în 
exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)  

26) la încetarea Contractului de delegare, poate să încheie cu Autoritate delegantă un contract de vânzare-
cumpărare având ca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin 
prezentul Contract de delegare, în privinţa cărora Autoritatea delegantă şi-a manifestat intenţia de a le 
dobândi;  

27) la încetarea Contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa 
majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea delegantă;  

28) în cazul în care Operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să 
conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor, va notifica de îndată (maxim trei zile) acest fapt Autorității 
delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciilor.  
 

 

ARTICOLUL 19 – OBLIGAŢIA DE A ÎNCHEIA CONTRACTE DE BRANŞARE/RACORDARE ŞI 
UTILIZARE A SERVICIILOR  

Operatorul se obligă să încheie un contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor şi în urma 
acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la cererea oricărui  utilizator aflat 
în interiorul Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, dacă acesta îndeplinește 
condiţiile stabilite în art. 47 – 51 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 

ARTICOLUL 20 – OBLIGAŢII GENERALE PRIVIND LUCRĂRILE 

1. Operatorul are obligaţia generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea, adaptarea 
Serviciilor în mod corespunzător, în condiţiile financiare prevăzute în articolele 9-12 din Dispoziţiile 
Speciale – Partea Comună. Aceasta obligaţie generală a Operatorului decurge în mod direct din obligaţia 
prevăzută în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor în mod permanent, continuu şi constant. 

Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligaţii, ea este însoţită de:  
a) obligaţia permanentă de a întreţine Bunurile de Retur în stare funcţională acceptabilă în vederea 

îndeplinirii funcţiilor cărora le sunt destinate , 
b) obligaţia de a întreţine Bunurile de Preluare pentru a permite Autorității delegante să-şi exercite 

efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de delegare. 
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2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de delegare şi pentru controlul său, 
lucrările efectuate de Operator trebuie să facă parte dintr-una dintre categoriile definite în articolele 6, 7 şi 8 
din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, adică: 

a) Întreţinere 
b) Înlocuire 
c) Reabilitare; 

3. Operatorul trebuie să efectueze lucrările de investiţii stabilite în Planul de Investiţii, în condiţiile şi 
la termenele prevăzute de acesta, in limita fondurilor disponibile. Lucrările de extindere se vor face prin grija 
investitorilor și/sau a autorității administraței publice locale care a aprobat realizarea acestor lucrări. 

ARTICOLUL 21 – OBLIGAŢII FINANCIARE PRIVIND LUCR ĂRILE DE ÎNLOCUIRE  

Bugetul minim al Lucrărilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de 
delegare este stabilit în Anexa  la prezentul Contract de delegare la sfârşitul Perioadei de Tranziţie după ce se 
convine asupra inventarierii bunurilor şi va fi ajustat la sfârşitul fiecărei perioade de cinci ani. 

ARTICOLUL 22 – OBLIGAŢII SPECIFICE ÎN CURSUL PERIOADEI DE TRANZIŢIE 

1. Perioada de Tranziţie se întinde de la Data Intrării în Vigoare pe o perioadă de 12 luni şi are ca scop 
implementarea Planului de Acţiuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de delegare după 
elaborarea şi semnarea sa, cel mai târziu la 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare. 
2. În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare şi modernizare, pe 
care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor, pe care le identifică cu ocazia 
inventarierii menţionate în art. 10.2 şi 10.3 de mai sus şi pentru care dispune de resursele necesare. 
3. Operatorul este în special obligat să prezinte un plan de îmbunătăţire a continuităţii Serviciilor în termen 
de 6 luni de la Data Intrării în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a dispozitivelor de 
protecţie şi va recomanda lucrări de reabilitare şi îmbunătăţiri tehnice. 
4. La sfârşitul Perioadei de Tranziţie, Operatorul va face o descriere amănunţită, în raportul său anual către 
Autoritate delegantă,  a tuturor investiţiilor realizate în cursul Perioadei de Tranziţie, precum şi despre 
rezultatele planului de îmbunătăţire prevăzut mai sus. 
5. În cazul în care anumite bunuri prezintă deficienţe grave în cursul Perioadei de Tranziţie, pe care 
Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrări de reabilitare şi modernizare sau prin executarea de 
Lucrări de Înlocuire, Părţile convin să colaboreze în vederea identificării unei soluţii tehnice şi financiare 
care să remedieze deficienţa.  

ARTICOLUL 23 – EXERCITAREA DREPTURILOR ŞI INTERESELOR CONTRACTUALE ALE 
PĂRŢILOR 

1. Operatorul se obligă să informeze pe Autoritatea deleganta în legătură cu orice schimbare a structurii 
capitalului social sau al acţionariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului 
asupra Operatorului în condiţii diferite faţă de cele existente la Data Intrării în Vigoare. 
2. Operatorul trebuie să gestioneze şi să furnizeze singur Serviciile. Dacă există riscul pierderii drepturilor 
sale, Operatorul nu poate să transfere nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i revin conform prezentului 
Contract de delegare şi nici să-şi substituie, prin propria putere, un terţ în exercitarea integrală sau în parte a 
drepturilor şi competenţelor acordate de către Autoritate delegantă prin operarea Serviciilor, fără  acordul 
prealabil şi explicit al Autorității delegante. 

ARTICOLUL 24 – RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE  

1. Pe întreaga durată a Contractului de delegare, Operatorul și Autoritatea Delegantă  se obligă să 
respecte prevederile legale şi reglementare în vigoare. În acest scop, Operatorul trebuie să adapteze modul de 
furnizare a Serviciilor şi bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementări şi standarde, în 
concordanţă cu principiul adaptabilităţii menţionat în art. 2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 
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2. Operatorul sau Autoritatea Deleganta nu se pot prevala de nici o modificare sau completare a 
prevederilor legale şi reglementare şi a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonera 
de vreuna dintre obligaţiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fără a se limita prin aceasta 
aplicarea, dacă este cazul, a art. 57 de mai jos şi a prevederilor Dispoziţiilor Speciale legate de modificarea 
şi/sau ajustarea preţurilor şi tarifelor, mai ales dacă durata şi obiectul lucrărilor de conformare pot genera un 
dezechilibru economico-financiar în furnizarea Serviciilor. 

 

ARTICOLUL 25 – RESPONSABILITĂŢILE ŞI ASIGURĂRILE OPERATORULUI 

1. Responsabilitatea generală a Operatorului: 
a) Operatorul și Autoritatea delegantă sunt pe deplin responsabili pentru furnizarea corespunzătoare 

a Serviciilor, în conformitate cu Contractul de delegare. 
b) Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni în 

urma exploatării sau deţinerii bunurilor aferente Serviciilor este transferată părții contractante din 
culpa căreia serviciul prestat nu corespunde condițiilor din Contract. Constituie culpa 
contractuală și neindeplinirea chiar a unei singure obligații din prezentul contract. 

 
2. Obligaţia de a se asigura:  

a) De la Data Intrării în Vigoare şi pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare,  după ce s-a 
evaluat prin procese- verbale de predare– primire întregul patrimoniu preluat, la o justă și legală valoare și de 
comun acord acceptată de Operator și delegatar, Operatorul este obligat să se asigure, prin poliţe de asigurare 
încheiate cu societăţi de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare  rezultate 
din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea parţială sau totală a instalaţiilor de producţie şi transport de 
apă şi de canalizare, când riscul reprezintă mai mult de 2,5‰ (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii 
ale Operatorului. În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea delegantă şi acele fonduri 
proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului. 

Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii şi explozii, riscuri electrice şi 
stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecinţa unor fenomene naturale. 

b) Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lăsată la latitudinea Operatorului, 
luând în considerare capacitatea sa financiară. Totuşi, acest aspect nu poate în nici un caz să exonereze 
Operatorul de responsabilitatea sa faţă de Autoritatea delegantă şi terţi. 

c)  În mod regulat şi cel puţin o dată pe an, Operatorul va comunica Autorității delegante un tabel, în 
care va fi cuprinsă o enumerare a poliţelor de asigurare în vigoare, ca anexă la raportul anual menţionat în 
art. 48 de mai jos. Poliţele şi modificările lor sunt ţinute în permanenta la dispoziţia Autorității delegante. 
Operatorul se obligă să informeze Autoritatea delegantă despre orice încetare, modificare sau limitare a 
acestor poliţe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte orice acoperire a riscurilor pentru 
care s-a încheiat anterior poliţa. Operatorul îl va aviza Autoritatea delegantă, precum şi pe asigurătorul 
respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de situaţie, prezentă sau potenţială, care ar putea afecta riscul 
suportat de asigurător. 

d) Oricând consideră că este necesar, Autoritatea delegantă  obligă Operatorul la extinderea obiectului 
sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părţi mai largi sau a integralităţii riscurilor. 

e) Obligația de asigurare sau extindere a acesteia începe după asigurarea sumelor aferente primelor de 
către Autoritea delegantă sau la 3 luni de la data includerii acestora in tarife. 
 
3. Obligaţia de a realiza indicatorii de performanţă 
 
1) Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare sunt prevăzute in anexa 3, parte integrantă din contractul de delegare.  
2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator  în asigurarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.  
3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere:  

a. continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  
b. adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;  
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c. excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare;  

d. respectarea reglementărilor specifice din domeniu.  

ARTICOLUL 26 – OBLIGATIILE FATA DE TERTI SI CONTRACTE CU TERTII 

1. Operatorul poate semna orice contract cu terţi în scopul asigurării furnizării Serviciilor, în special pentru 
achiziţia apei, conform termenilor art. 23.2 de mai sus. 
 

SECŢIUNEA 3– DREPTURILE ŞI ATRIBUŢIILE OPERATORULUI  

ARTICOLUL 27 – DREPTURILE OPERATORULUI  

Operatorul are următoarele drepturi:  
1. să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice ce 
fac obiectul contractului de delegare;  
2. să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate;  
3. să aplice tariful aprobat conform condițiilor și termenelor de creștere negociate;  
4. să propună modificarea tarifului în situaţiile prevăzute de reglementările aplicabile. 
5. sa încaseze: (1) c/val servicilor prestate utilizatorilor, altele decât serviciul de alimentare cu apa si 
canalizare, dar care sunt legate de acesta;( 2) c/val. serviciului de  preluare a apelor meteorice; (3) c/val. 
cantității de apă folosită în scopuri publice; (4) c/val.  lucrărilor suplimentare de intreținere a rețelei sau 
modificarea acestora inclusiv cheltuielile de aducere la nivel a capacelor căminelor sau modificări ale 
traseelor sau mutări la solicitarea reprezentanților unității administrativ- teritoriale; 
6. să încheie contracte de furnizare a Serviciilor cu toţi Utilizatorii. 
7. sa fie sprijinit de către Autoritatea delegantă în orice demers legal de recuperare a creanțelor de la 
utilizatorii rău platnici și de a beneficia de alocații stabilite de autoritățile publice locale pentru plata  
datoriilor acumulate de utilizatorii din al căror acționariat fac parte și aceste autorități, sau în cazul 
utilizatorilor organizați ca servicii și instituții subordonate autorităților publice locale delegante.  
8. să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor 
şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. 

ARTICOLUL 28 – ÎNTINDEREA EXCLUSIVITĂŢII FURNIZ ĂRII SERVICIILOR  

1. Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă deleagă în mod exclusiv Operatorului 
furnizarea Serviciilor în Aria delegării . Prin urmare, Autoritatea delegantă se obligă să nu acorde nici o 
autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului în 
exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor. 
 

ARTICOLUL 29 – ATRIBUŢIILE OPERATORULUI PRIVIND LUCRĂRILE 

1. Conform art. 24 de mai sus, Operatorul deţine, prin delegare de la Autoritatea delegantă, 
integralitatea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de dispoziţiile legale şi reglementare aplicabile şi, în 
special, de legislaţia privind regimul juridic al proprietăţii publice şi private, în scopul executării lucrărilor 
menţionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competenţele respective decât atunci când 
acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrări ce fac parte din Contractul de delegare şi pentru 
exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor rezultate din lucrările respective. 
2. Operatorul îşi poate exercita atribuţiile şi competenţele menţionate la punctul 1 de mai sus numai 
dacă respectă toate prevederile legale şi reglementare pentru realizarea echipamentelor şi lucrărilor specifice. 
3. Operatorul trebuie să informeze Utilizatorii şi alte persoane implicate despre orice lucrări efectuate 
pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, aşa cum se prevede în art. 20 din Dispoziţiile 
Speciale – Partea Comună. 
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4. Localitatea semnatara se angajează să plătească o indemnizaţie oricărui terţ pentru lipsirea sau 
limitarea (servitute) exercitării drepturilor acestuia asupra unui teren aflat în aria de acțiune a autorității 
publice respective, ca o consecinţă a unei exproprieri necesare executării lucrărilor respective. Fiecare 
procedură de expropriere se desfăşoară în strânsa colaborare cu Autoritatea delegantă şi Operatorul, iar 
Autoritatea delegantă îl va sprijini pe Operator în orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta. 

ARTICOLUL 30 – ATRIBUŢIILE OPERATORULUI PRIVIND APROVIZIONAREA SA CU APĂ 
BRUTĂ 

1. În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, Operatorul deţine toate autorizaţiile 
necesare pentru aprovizionarea sa cu apă brută.  
2. Operatorul se angajează să menţină, să gestioneze şi să exploateze potenţialul resurselor naturale, 
menţionate la punctul 1 de mai sus, pentru producţia de apă potabilă, prin implementarea unui plan de 
management corespunzător, elaborat împreună cu Autoritatea delegantă. 
3. Operatorul şi autorităţile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de protecţie 
a instalaţiilor de apă ce vor fi folosite pentru apă potabilă şi canalizare. În cadrul perimetrului Operatorul 
răspunde de întreţinerea şi consolidarea  interdicţiilor de acces. În afara perimetrelor, întreţinerea bazinelor 
de apă, a malurilor râurilor şi a lagunelor rămâne responsabilitatea autorităţilor publice de specialitate şi/sau 
a Autorității delegante.  

SECŢIUNEA 4 – PERSONALUL OPERATORULUI ŞI POLITICA DE RESURSE UMANE 

ARTICOLUL 31– PERSONALUL 

1. Personalul Operatorului este supus legilor şi reglementărilor aplicabile din România, precum şi 
contractelor colective de muncă aplicabile operatorului. 
2. Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să dezvolte un 
management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane existente. 
3. Operatorul va include o evaluare a acţiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în 
raportul anual.  

ARTICOLUL 32 – PERSONALUL ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

1. Pregătirea profesională 
În ceea ce priveşte cadrele de conducere, Operatorul se angajează să continue şi să îmbunătăţească 

politica de pregătire profesională, în special sub aspectele organizării industriale şi socio-profesionale, 
precum şi managementului. În ceea ce priveşte personalul de execuţie, Operatorul se angajează să continue şi 
să îmbunătăţească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele tehnice şi profesionale. 

 

ARTICOLUL 33 – ATRIBUŢIILE SPECIFICE ALE AGEN ŢILOR OPERATORULUI 

1. Fiecare dintre agenţii angajaţi de Operator, conform legislaţiei în vigoare, pentru monitorizarea şi 
supravegherea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, trebuie să poarte un semn 
distinctiv şi vizibil, precum şi o legitimaţie pe care să fie menţionată funcţia şi sarcinile. 
2. Agenţii Operatorului au, pe răspunderea Operatorului, acces la Branşamentele şi Racordurile 
Utilizatorilor pentru citirea, verificarea şi lucrările utile în vederea furnizării Serviciilor, cu respectarea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi clădirilor. 
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CAPITOLUL IV – CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERŢII  

ARTICOLUL 34 – CONDIŢII SPECIFICE DE PRODUCȚIE 

De fiecare dată când Operatorul stabileşte că o creştere planificată a cererii de apă  necesită realizarea 
unor instalaţii de producţie suplimentare, părţile sunt de acord să procedeze după cum urmează: 

a) Operatorul va fundamenta necesităţile de instalaţii suplimentare şi va defini caracteristicile 
instalaţiei de producţie ce va fi realizată şi le va transmite Autorității delegante. Toate 
informaţiile tehnice necesare achiziţiei publice vor fi puse la dispoziţia Autorității delegante de 
către Operator. 

b) Toate contractele încheiate de către Operator trebuie să fie conforme cu legislaţia în vigoare. În 
acest sens, Operatorul trebuie să pregătească documentaţia pentru achiziţii publice, care trebuie 
să conţină termenii şi condiţiile pentru achiziţionarea de instalaţii de producţie suplimentare şi 
parametrii în care trebuie să se încadreze acestea din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

c) La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câştigătorului se va face în funcţie de preţul 
serviciilor/lucrărilor, care vor fi executate.  

d) Un contract de achiziţii publice va fi încheiat între Operator şi câştigătorul procedurii de achiziţii 
publice, în conformitate cu art. 35 de mai jos. 

e) Operatorul trebuie să evidenţieze impactul preţului serviciilor/ lucrărilor achiziţionate în preţuri 
şi tarife şi să raporteze în mod expres  Autorității delegante dacă este necesară modificarea 
acestora. 

f) După recepţionarea noilor lucrări Operatorul va avea responsabilitatea gestionării infrastructurii 
nou create. 

ARTICOLUL 35 – CONTINUAREA CONTRACTELOR 

Operatorul declară că îşi cunoaşte drepturile şi obligaţiile pe care le are în legătură cu Serviciile 
născute din contractele încheiate de foştii operatori înainte de Data Intrării în Vigoare. Aceste contracte nu 
vor fi transferate ca obligații in sarcina Operatorului. În consecinţă, Operatorul din momentul semnării 
contractului de delegare se va preocupa de încheierea acelor contracte necesare îndeplinirii termenilor şi 
condiţiilor de delegare. 

 

 

TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL  

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FINANCIAR 

ARTICOLUL 36 – PREŢURILE, TARIFELE ŞI ALTE SURSE DE VENIT 

1.    Operatorul este autorizat să furnizeze utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabila și de canalizare, 
in condițiile stipulate in Titlul III al Dispozițiilor Speciale – Partea Comună. 

La Data Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica prețurile si tarifele indicate în anexele 1 din 
Dispozițiile Speciale – Partea de Apa si Dispozițiile speciale – Partea de Canalizare.  
 

Redevența va fi o suma egala cu valoarea 0,024 lei/mc de apa potabila facturată /luna și valoarea  
de  0,017 lei/mc de apa uzata  facturată /luna. 

 
2.    Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea prețurilor si tarifelor către Utilizatorii 
Serviciilor. Operatorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile si lucrările de instalare 
și, dacă este cazul, întreținere a contoarelor, lucrări care sunt făcute pe cheltuiala utilizatorilor în condițiile 
legii, precum și costurile si penalitățile legate de întreruperea și reluarea alimentării.  
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  3.     Tarifele 
a)    Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii  tuturor    
costurilor aferente activităților : 

• Costuri de operare 
• Costuri de întretinere și reparații 
• Costuri financiare 
• Redevența 
• Realizarea de investiții si reparații capitale 
• Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și 

comisioanele aferente) 
• Profit (in conformitate cu prevederile legale) care urmeaza a fi integral folosit pentru dezvoltare. 

 
b)   Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie 
stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor. 
 
c)     Operatorul a pregatit un plan de afaceri pe baza căruia s-a stabilit o strategie de tarifare pentru următorii 
4 ani. Strategia de stabilire a tarifelor începând cu Data Intrării in Vigoare a prezentului Contract 
încorporeaza și prevederile Hotărârii nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice. 

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie atât cu inflaţia 
cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. In Contractul de Delegare a gestiunii se include un tabel cu 
ajustări ale tarifelor în termeni reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabilă a operatorului pentru 
primii 5 ani având următoarea formă: 
 

Tarife   
actuale 

1 Iulie 
2015* 

1 Iulie 
2016* 

1 Iulie 
2017* 

1 Iulie 
2018* 

1 Iulie 
2019* 

Creştere tarife în term.reali     
                    (fără TVA) 

1 1+n 2+n 3+n 4+n 5+n 
           Orăştie 
Apă RON/m3 2,26     2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 
Canal RON/m3 0,95     1,05     1,10 1,15 1,20 2,25 
          Beriu 
Apă RON/m3 2,26     2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 
Canal RON/m3 -     1,05     1,10 1,15 1,20 2,25 
         Orastoara de Sus 
Apă RON/m3 2,26     2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 
Canal RON/m3 -     1,05     1,10 1,15 1,20 2,25 
         Rapolt 
Apă RON/m3 2,26     2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 
Canal RON/m3 -     1,05     1,10 1,15 1,20 2,25 
        Turdaş 
Apă RON/m3 2,26     2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 
Canal RON/m3 -     1,05     1,10 1,15 1,20 2,25 

Nota :    n = 5%             Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
 

În cazul în care o localitate nu are servicii de apă şi/ sau de canalizare în prezent, în momentul în care 
va accepta şi semna prezentul Contract de Delegare a gestiunii, Consiliile Locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat reprezintă 
automat şi hotarâre de aprobare a tarifelor viitoare pe care Operatorul le va calcula conform metodologiei 
prezentate. 

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare luând în considerare 
evoluția viitoare a costurilor de operare fără a lua însă în calcul impactul proiectului de investiții finanțat din 
fonduri de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări în funcție de următoarele elemente: 

- condiționalitățile incluse in memorandumul de finanțare sau acordul de finanțare pentru obținerea 
finanțării din fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat; 



                    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR”       ORASTIE:17.06.2015 

Str. Victoriei nr. 19, Orastie 
Tel.0254241513, CUI 27980046                                                   

                                                   E-mail : apazordirex@gmail.com                           Pagina 24 din 36 
 

- condiționalitățile incluse în contractul de imprumut pentru co-finanțarea proiectului finanțat din 
fonduri de coeziune; 
- rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate obligatoriu pana la 1 
ianuarie ce vor modifica creșterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.  
- impactul strategiilor viitoare de investiții în conformitate cu Master planul. 
Toate aceste majorări se vor face de la un tarif inițial (Tarif n) ce este stabilit în cadrul Contractului de 

Delegare a gestiunii și care se aplică de la Data Intrării în Vigoare a Contractului. 
Prin aplicarea metodologiei de mai sus, la 1 Iulie 2016 se va ajunge la aplicarea unui tarif unic pentru 

toate localitățile prezentate în tabel, atât la serviciile de apă cât și la cele de canalizare. 
In cazul localitățiilor în care situația tarifelor actuale nu este foarte clară sau în cazul în care după 

începerea operării se constantă modificări semnificative în nivelul costurilor de operare comparativ cu 
evidențele prezentate înaninte de preluare, la cel mult 6 luni de la începerea operării, SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA are posibilitatea să modifice strategia de tarifare pe baza costurilor actuale înregistrate. 

 
d)  Prin acceptarea si semnarea prezentului Contract de Delegare a gestiunii, Consiliile locale ale unităților 
administrativ teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat 
reprezinta automat și hotărâre de aprobare a tarifelor viitoare pe care Operatorul le va calcula conform 
metodologiei prezentate.  
 
f)   După aprobarea bilanțului contabil și a BVC-ului pentru anul curent se va actualiza planul de afaceri al 
Operatorului, ce va estima necesitatea de ajustări de tarife suplimentare. In cazul în care aceste creșteri de 
tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti un studiu în acest sens care va fi supus aprobării 
fiecărei unități administrativ-teritoriale. 

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării Contractului de 
Delegare a gestiunii. 

 
 
g)   Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a tarifelor pentru apă 
și canalizare înaintea fiecărei majorări suplimentare. Autoritatea Delegantă are obligația ca în termen de 30 
zile de la depunerea documentației de către Operator să aprobe noile tarife propuse, sau să prezinte 
eventualele obiecții la modalitatea de calcul, către Operator. 
 
h)   Conform prevederilor legale, Autoritatea Delegantă va prezenta la ANRSC documentația de ajustare a 
tarifelor conform legislației în vigoare și metodologiei de calcul prezentate. In toate cazurile, Autoritatea 
Delegantă va imputernicii Operatorul să aplice tarifele rezultate din Contractul de Delegare. 
 
i)    In cazul in care Unitățiile Administrative Teritoriale și/sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitara 
refuză să permită Operatorului să aplice strategia de tarifare conform prezentului Contract de delegare, 
acestea sunt obligate să suporte din bugetul propriu pierderea potențială de venituri ca urmare a acestui lucru. 
In această situație Unitățiile Administrative Teritoriale și/ sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitara sunt 
obligate să prevadă în bugetul de venituri și cheltuieli propriu, cu prima rectificare sau cel târziu la adoptarea 
bugetului nou, sumele de care Operatorul a fost lipsit. Plata acestor sume trebuie facută lunar până la 
revizuirea deciziei. 
 
4.  Finanțarea investițiilor și co-finanțarea 

Finanțarea investițiilor se va realiza din următoarele surse : 
a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenții de la bugetul de stat sau bugetele locale. In 

acest sens Operatorul va depune toate diligențele necesare, cu sprijinul Autorității Delegante, 
pentru a obține aceste surse de finanțare; 

b) Contractarea de împrumuturi de la bănci locale sau instituții financiare internaționale; 
c) Surse proprii ale Operatorului obținute din eficientizarea economică sau creșteri de tarife. 

Conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr 198/2005 privind constituirea, alimentarea si 
utilizarea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare pentru  proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiaza de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a 
acordurilor de împrumut cu BEI, impozitul pe profit, vărsămintele de profit net, toate dividendele și 
redevența plătite de operator  trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul IID. 
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Titularul Fondului IID va fi Operatorul. In cazul in care imprumutul de cofinanțare este contractat de 
către Unitățile Administrativ Teritoriale (ex. programul SAMTID), la nivelul acesteia se va constitui un fond 
IID alimentat doar cu o parte din redevenţa anuală care va fi stabilită la un nivel care să acopere serviciul 
datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare contractat de Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 

Operatorul va utiliza fondurile mai sus menționate pentru următoarele activități : 
a) Plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente 

diverselor programe de investiții (dacă este cazul) 
b) Inlocuirea și dezvoltarea activelor delegate, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de 
Autoritatea Delegantă sau cu programul specific de operare și întreținere din prezentul Contract 

c) Pregătirea documentației necesare asigurării finanțării investițiilor prioritare din master plan 
(studii de fezabilitate, aplicații etc) 

Pentru a scurta mecanismul de circulație al fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de 
rambursare a împrumuturilor și realizarea de investiții din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord 
ca dividendele și alte sume prevăzute de lege ca surse ale fondului să fie direct vărsate in Fondul IID. 

 
 

5.   Împăr țirea investițiilor 
Împărțirea viitoarelor investiții între unitățile administrativ-teritoriale delegante se va face pe baza 

următoarelor principii generale (în ordinea priorităților): 
a) Conform prioritizării din Master Planul aprobat și transmis Ministerului Mediului si Dezvoltării 

Durabile 
b) Conform perioadelor de tranziție pentru conformarea cu Directivele Uniunii Europene 
c) Conform strategiei de eficientizare a operării propuse de Operator în Planul de afaceri 
d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecărei unități administrativ-teritoriale și proporțional cu 

participarea la finanțare. 

ARTICOLUL 37 – OBLIGAŢIILE FISCALE ALE OPERATORULUI  

1.      Operatorul este supus legislaţiei fiscale şi contabile aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta trebuie 
să plătească toate impozitele, taxele şi cheltuielile ce-i revin. 
2.      În ceea ce priveşte legislaţia fiscală, Autoritatea delegantă va sprijini la obţinerea de facilităţi fiscale 
preferenţiale pentru impozitele pe bunurile imobile ce aparţin, prin natura sau scopul lor, Autorității 
delegante, precum şi pentru alte impozite care se reflectă în nivelul preţurilor şi tarifelor. 
3.      Pentru aplicarea Contractului de delegare, se prevede expres că: 
 

a) Amortizările definite  mai jos sunt deductibile fiscal; 
b) Provizioanele definite  mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnării prezentului     
Contract; 
c) Operatorul recuperează taxa pe valoarea adăugată; 
d) În situaţia realizării unor proiecte de investiţii cu asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. 
e) Fondul se va menține și în toate situațiile. 

4.      Prevederile art. 36 de mai sus legate de preţuri şi tarife au fost stabilite în special în considerarea 
prevederilor art. 37.3, care sunt o consecinţă directă a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract de 
delegare. 
5.      În consecinţă, în cazul în care prevederile referitoare la fiscalitate din art. 37.3 nu ar fi incluse explicit 
sau implicit în reglementările fiscale aplicabile, Autoritatea delegantă se obligă să dezvolte o astfel de 
politică şi practică administrativă încât, prin instrucţiuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 37.3 să se facă 
în conformitate cu legea. 
 
6.     Toate taxele şi costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în preţul lucrărilor/serviciilor facturate 
de către Operator. 
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7.      Prevederile art. 37 şi ale articolelor care au legătură cu acesta, menţionate aici, care nu sunt conforme 
legislaţiei în vigoare la Data Intrării în Vigoare vor fi aplicabile imediat după aprobarea noilor norme legale 
ce permit aplicarea lor. 
 

ARTICOLUL 38 – CHELTUIELI PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC  

         Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public. 

ARTICOLUL 39 – ALTE COSTURI, TAXE ŞI SUPRATAXE 

1.      Introducerea de noi costuri, taxe şi creşterea sau reducerea taxelor şi costurilor existente constituie 
circumstanţe neprevăzute în sensul art. 57 de mai jos şi vor conduce la negocieri între Operator şi Autoritatea 
delegantă privind modificări ale mecanismului de modificare / ajustare a preţurilor şi tarifelor. 
2.      Redevenţa: 
         Operatorul va plăti Autorităţii Delegante o redevenţă în termenii şi condiţiile prevăzute mai jos: 
    a/.      - Valoarea  este  0,024 lei/mc de apa ptabila facturata /luna. 
              - Valoarea  este  0,017 lei/mc de apa uzata  facturata /luna. 
   b/. Redevenţa va fi plătibilă trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat,după 
data Intrării în vigoare a Contractului de delegare; 
    c/. Plata redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul 
că Autoritatea Delegantă nu a solicitat efectuarea plăţii ca un motiv pentru neefectuarea de către 
Operator la timp a plăţilor privind redevenţa; 
     d/. Valoarea şi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor. 
    e/. Redevenţa va reveni Localităţilor semnatare, funcție de valoarea cuprinsă în preț  îmulțită cu 
cantitatea de apă su canal facturată lunar. 
   f/. În cazul înlocuirii sistemului Redevenţei cu un nou sistem de amortizări şi provizioane, acest nou 
sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de Delegare. 

CAPITOLUL II – SISTEMUL CONTABIL  

ARTICOLUL 40 – PRINCIPIUL SEPARAŢIEI ÎNTRE ACTIVIT ĂŢI  

1.      Operatorul se obligă să ţină un sistem de contabilitate general conform normelor legale şi reglementare 
aplicabile în România privind ţinerea evidenţelor contabile specifice scopului prezentului Contract de 
delegare. 
2.      În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie de asemenea să implementeze un sistem 
operaţional de contabilitate analitică, conform prevederilor art. 29 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 

ARTICOLUL 41 – AMORTIZARE ŞI PROVIZIOANE 

1.      Amortizarea definită conform legislaţiei fiscale, se aplică la valoarea de intrare a unui bun şi se întinde 
pe întreaga durată de viaţă contabilă a sa. Doar Bunurilor de Preluare şi Bunurilor Proprii li se aplică 
amortizarea. 
2.     Provizioanele pentru Uzura Morală se pot aplica tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau nu să fie 
reînnoite, finanţate de Operator. Scopul lor este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de către 
Operator în numele Autorității delegante. Acestea se aplică doar primului bun nou achiziţionat de Operator, 
cu excluderea acelor bunuri achiziţionate în scopul înlocuirii bunurilor concesionate iniţial de către 
Autoritatea delegantă. 
         Rata anuală a acestor provizioane, reprezintă raportul dintre valoarea de achiziţie a bunului, pe de o 
parte, şi numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei normale a Contractului de delegare sau numărul 10 
(zece) dacă au rămas mai puţin de 10 ani până la data respectivă, pe de altă parte. 
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3.      Provizionul pentru Lucrările Planificate de Întreţinere permite repartizarea Lucrărilor Planificate de 
Întreţinere pe mai mulţi ani, conform regulilor contabile şi legislaţiei fiscale. 
4.      Durata de Viaţă Tehnică trebuie să fie cea fixată în anexa 3 a Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi/ 
sau a Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare pentru bunurile luate în considerare. 

ARTICOLUL 42 – PROCEDURI CONTABILE SPECIFICE PENTRU BUNURILE DE RETUR 

  Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale 
aplicabile o vor permite. 
 
1.      Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite 

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite concesionate de Autoritate delegantă sunt înregistrate  în 
contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanţului, şi ca „Drepturi ale Autorității delegante” în pasivul 
bilanţului, sau, dacă acele bunuri sunt finanţate de terţi, în contul de pasiv „Finanţări din partea Terţilor”. 

Acele bunuri fac obiectul amortizărilor pe perioada Duratei de Viaţă Tehnică, prin deduceri ale 
rezervelor de depreciere corespunzătoare din contul „Drepturile Autorității delegante”  sau, dacă este cazul, 
din contul „Finanţări din partea Terţilor”, f ără  a afecta contul de profit şi pierderi. 
 
2.      Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite 

Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite de Autoritatea delegantă sunt înregistrate în contabilitate ca 
mijloace fixe în activul bilanţului şi ca „Drepturi ale Autorității delegante” în pasivul bilanţului. 
 

Acele Bunuri de Retur fac obiectul: 
 

a) unei amortizări pe parcursul Duratei lor de Viaţă Tehnică, prin deducerea rezervelor aferente 
deprecierii din contul „Drepturile Autorității delegante” sau, dacă este cazul, din contul „Finanţări din partea 
Terţilor”, f ără să afecteze contul de profit şi pierderi. 

b) unui provizion de înlocuire înregistrat în contabilitate în activul bilanţului şi ca o cheltuială în 
contul de profit şi pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu suma dintre valoarea de 
achiziţie repartizată pe Durata de Viaţă Tehnică pe de o parte şi a variaţiei anuale a valorii de înlocuire 
previzionate, pe de altă parte. 

După înlocuire, bunul este transferat în categoria definită la punctul 1 de mai sus sau la punctul 4 de 
mai jos. 

La Data Intrării în Vigoare, pentru Bunurile de Retur concesionate de Autoritate delegantă, un 
provizion de înlocuire iniţial este înregistrat în pasivul bilanţului Operatorului şi înregistrat contabil în 
Bunurile de Retur pentru a creşte Durata de Viaţă Tehnică reziduală. 
 
3.      Bunuri de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanţate de Operator 

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanţate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijloace 
fixe în activul bilanţului, fără a afecta „Drepturile Autorității delegante”. 

Acele Bunuri de Retur fac obiectul: 
a) unui Provizion pentru Uzură Morală  înregistrat contabil în activul bilanţului şi ca o cheltuială în 

contul de profit şi pierderi; 
b) unui Provizion pentru depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzură Morală” din pasiv, 

fără a afecta contul de profit şi pierderi. 
 

4.      Bunuri de Retur ce pot fi înlocuite, finanţate de Operator 
 

Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finanţate de Operator sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în 
activul bilanţului, fără a afecta „Drepturile Autorității delegante”. 

 
Acele Bunuri de Retur fac obiectul: 

a) unui Provizion pentru Uzură Morală  înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o 
cheltuială în contul de profit şi pierderi. 

b) unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheltuială în contul de profit şi 
pierderi. 
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c) unui provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o 
cheltuială în contul de profit şi pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este 
egală cu variaţia anuală a valorii de înlocuire previzionate. 

 
5.      Bunurile de Retur prin accesiune 
 

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite mai 
sus, este aceeaşi ca pentru Bunurile de Retur finanţate de Operator, conform punctelor 3 sau 4 de mai sus. 
 
6.      Bunurile de Retur finanţate de terţi 
 

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur finanţate de terţi este aceeaşi ca pentru 
bunurile atribuite de către Autoritatea delegantă, conform punctelor 1 sau 2 de mai sus. 

ARTICOLUL 43 – PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ A BUNURILOR 
OPERATORULUI 

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii este cea prevăzută de 
legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă societăţilor comerciale. 

TITLUL III  – CONTROLUL SERVICIILOR 

ARTICOLUL 44 – ÎNTINDEREA CONTROLULUI EXERCITAT DE AUTORITATE DELEGANTĂ 

1.      Autoritatea delegantă are competenţa generală de exercitare a controlului economic, financiar şi tehnic 
asupra Operatorului. Operatorul consimte să se supună controlului exercitat de Autoritatea delegantă în ceea 
ce priveşte executarea prezentului Contract de delegare. Controlul este pe de o parte tehnic şi pe de altă parte 
economico-financiar, ţinând seama de faptul că exercitarea controlului de către Autoritatea delegantă nu 
trebuie să aducă atingere autonomiei de gestiune a Operatorului și bunei funcționări a acestuia. 
2.      Autoritatea delegantă, în conformitate cu prevederile legale şi reglementare aplicabile, stabileşte 
termenii şi condiţiile de exercitare a controlului său asupra modului de gestiune şi de furnizare de către 
Operator a Serviciilor. 
3. Autoritatea delegantă îşi exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren şi în evidenţele 
reale ale Operatorului a obligaţiilor ce-i revin conform prezentului Contract de delegare şi, în special, 
obiectivele de performanţă definite în art. 27- 41 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 
4. Operatorul se angajează să nu împiedice în nici un fel efectuarea  controlului de catre Autoritatea 
delegantă. 
5. Exercitarea atribuţiilor de control de către Autoritatea delegantă nu poate prejudicia gestiunea sau 
furnizarea de către Operator a Serviciilor. 
 

ARTICOLUL 45 – MONITORIZAREA GESTIUNII ŞI FURNIZĂRII SERVICIILOR  

1.    Controlul asupra gestiunii şi furnizării Serviciilor este asigurat, în numele şi pe seama Autorității 
delegante, de către Asociaţie. 
2.    Autoritatea delegantă îşi exercită controlul şi toate atribuţiile sale conform prevederilor legale şi 
reglementare ce guvernează activitatea Operatorului, precum şi prezentului Contract de delegare. 
3.      Pentru a permite Asociaţiei să îşi exercite controlul, Operatorul se angajează să îi pună la dispoziţie 
orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să îi 
permită accesul, la faţa locului, la orice evidenţe sau registre în legătură cu furnizarea Serviciilor. Aceasta 
atribuţie de control a Autorității delegante trebuie exercitată cu respectarea autonomiei de gestiune a 
Operatorului şi fără a interveni în domeniul deciziilor de conducere şi funcţionării societăţii. 
4.     Autoritatea delegantă poate inspecta la faţa locului sau prin intermediul probelor, prin Asociaţie, astfel 
cum este menţionat la punctul 1 de mai sus sau, prin delegarea de către Asociaţie a unor experţi independenţi 
având competenţa necesară, toate conturile Operatorului. 
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ARTICOLUL 46 – RAPOARTELE ANUALE 

1.     Pentru a permite controlul economic, financiar şi tehnic al Contractului de delegare, Operatorul se 
angajează să prezinte anual Autorității delegante următoarele rapoarte: 
 

a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecărui exerciţiu financiar, programul 
activităţilor planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului 
financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând preţurile şi tarifele fixate pentru 
următorul an financiar; 

 
b) în termen de o lună de la aprobarea bilanțului de către organul decizional al  Operatorului, la 

încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanţă şi 
planul financiar pe 5 (cinci) ani. 

2.     Programul activităţilor planificate include şi planul previzional de producţie pentru anul următor, care 
este transmis Autorității delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal 
şi planul de investiţii inclus în bugetul previzional. 
3.    Raportul de gestiune include şi bilanţul, contul de profit şi pierderi, planul financiar, raportul de audit, o 
trecere în revistă a acţiunilor sociale, un tablou sumar al poliţelor de asigurare valabile şi, dacă este cazul, 
modificările aduse de Operator procedurilor interne de achiziţii publice menţionate în art. 14 din Dispoziţiile 
Speciale – Partea Comună. 

Raportul Anual va cuprinde cel puţin următorii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru 
Trezorerie. 

După terminarea Perioadei de Tranziţie raportul anual va include o perspectivă dinamică ce va arăta 
evoluţia şi tendinţa facturilor neplătite pentru ultimele perioade, dacă este necesar. 

În cazul în care Autoritatea delegantă va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol 
continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de acţiune pentru a îmbunătăţi indicatorii financiari 
pentru perioada următoare. În cazul în care Operatorul nu reuşeşte să amelioreze situaţia, Autoritatea 
deleganta poate hotărî sa preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea. 
4.      Raportul tehnic priveşte separat, pe de o parte apa potabilă şi canalizarea, iar pe de altă parte fiecare 
grup de Zone Urbane din Aria delegării. Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre 
evoluţia lor în ultimele patru exerciţii financiare: 

- numărul de Utilizatori; 
- volumele facturate; 
- numărul de Branşamente şi Racorduri cu contor şi fără  contor realizate în cursul exerciţiului 
financiar, pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare precum şi investiţiile în legătură cu 
Branşamentele şi Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea 
Comună; 
- lungimea reţelelor; 
- rezultatul tehnic în ceea ce priveşte producţia şi diferitele modalităţi de transport şi alimentare, cu 
precizarea obiectivelor de îmbunătăţiri stabilite pentru următorul exerciţiu financiar şi a rezultatelor 
pentru anul precedent; 
- statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului şi timpul de aşteptare; 
- rata Indicatorilor de Performanţă estimată la sfârşitul exerciţiului financiar, conform prevederilor 
art. 40.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 

5.   Raportul de performanţă evidenţiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale şi 
productivităţii, conform criteriilor definite în art. 31, 32 şi 33 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 
6.      Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluţia preţurilor şi veniturilor, previziunile pentru costuri şi 
investiţii pe categorii de lucrări şi planul de finanţare. Acest plan este actualizat anual şi este elaborat în scop 
informativ. 
 

ARTICOLUL 47 – REVIZUIREA  LA CINCI ANI 

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziţie şi a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează acesteia, 
Autoritatea delegantă verifică rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din Dispoziţiile 
Speciale – Partea Comună. 
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Părţile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor, evaluează observaţiile rezultate din controlul 
efectuat de Autoritatea delegantă, convin asupra eventualelor penalităţi şi elaborează de comun acord 
modificările necesare la prezentul Contract de delegare, în special în ceea ce priveşte preţurile şi tarifele. 

Autoritatea delegantă îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 
(treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezintă verificarea din cinci în cinci ani. 
Operatorul îi va răspunde Autorității delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice. 

ARTICOLUL 48– PENALITĂŢI CONTRACTUALE 

1.      Penalităţile prevăzute în Titlul IV din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună sunt impuse, dacă este 
cazul, Operatorului, fără a aduce atingere aplicării art. 58 si 59 de mai jos. 

Operatorul este exonerat de plata penalităţilor contractuale, în cazurile prevăzute in prezentul contract 
in situația in care neexecutarea obligațiilor derivă din neîndeplinirea de către Autoritatea delegantă a 
obligațiilor contractate prin semnarea prezentului contract sau în situaţia în care încălcarea este direct legată 
de factori care au justificat, din iniţiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 58 de mai jos. 
2.      Penalităţile prevăzute la punctul 1 de mai sus sunt sume globale şi pot fi cerute Operatorului în scris cu 
o expunere de motive corespunzătoare. În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste plăţi în scopul 
limitării răspunderii sale.  Ele pot fi reţinute de Autoritatea delegantă sau de oricare dintre Localităţile 
semnatare numai din momentul în care suma datorată de operator cu titlu de penalitate este certă, lichidă si 
exigibilă . 
3.     Autoritatea delegantă răspunde pentru acţiunile nejustificate și neexecutarea obligațiilor contractuale, 
care afectează furnizarea Serviciilor şi provoacă prejudicii îndeosebi în ceea ce priveşte procedurile de 
aprobare a preţurilor şi tarifelor şi anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea delegantă va 
plăti Operatorului penalități și daune interese, determinate în aceleași condiții ca și în cazul operatorului.  

TITLUL IV– DISPOZI ŢII FINALE 

CAPITOLUL I – DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE 

ARTICOLUL 49 – DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ŞI CONDIŢII  

Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract de delegare este data la care următoarele Condiţii 
Suspensive au fost îndeplinite sau se va renunţa la acestea :  

- obţinerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator, a licenţei de operare a 
Serviciilor, eliberată de Autoritatea de Reglementare 
-   obţinerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator, a autorizaţiilor de mediu  
-  obţinerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator, a autorizaţiei de gospodărire a 
apelor de către Operator;  
- încheierea contractelor cu furnizorii ( electricitate, apa brută, etc) și clienții din Aria Delegării. 
Notificarea înregistrării oficiale a contractului de către Autoritatea delegantă va fi efectuată în 

termen de 10 (zece) zile de la data semnării şi trimisă Operatorului de către Autoritatea delegantă. 
 

Data Intr ării în Vigoare a prezentului Contract de delegare este 07.07.2015. 

 

ARTICOLUL 50 – DURATA ŞI PRELUNGIREA 

1.     Prezentul Contract de Delegare este încheiat pe o perioada de 32 de ani de la Data Intrării în vigoare. 
Sfârşitul acestei perioade marchează data de încetare la termen a prezentului Contract de Delegare. 
2.     Prezentul Contract de Delegare poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate 
depăşi jumătate din durata iniţială cu condiția  ca durata totală să nu depășeasca 49 de ani. 
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3.   Prelungirea va fi aprobată, cu respectare condiţiilor, de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale care au delegat gestiunea Serviciilor prin prezentul Contract. 

Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între Operator 
pe de o parte şi Asociaţie în baza mandatului primit din partea Autorităţii Delegante, pe de altă parte. 

Partea care propune prelungirea prezentului Contract de delegare trebuie să notifice celeilalte Părţi 
intenţia sa cu cel puţin 3 (trei) ani înainte de expirarea duratei iniţiale a prezentului Contract de delegare. 
4.   Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între 
Operator, respectiv Operatorul regional, şi Unităţile administrativ-teritoriale, respectiv Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit. 
 
                      CAPITOLUL II     ÎNCETAREA PREZENTULUI CONTRACT D E DELEGARE  

ARTICOLUL 51 – MOTIVE DE INCETARE A PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE 

Prezentul Contract de delegare încetează fie la expirarea duratei prevăzute la art. 50 de mai sus, fie 
înaintea acesteia în cazurile prevăzute de  prezentul contract. 

ARTICOLUL 52 – CONTINUITATEA SERVICIILOR 

Indiferent de modul de încetare a prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă este 
îndreptăţita, în cursul ultimelor 6 (şase) luni ale Contractului de delegare, să ia toate măsurile necesare pentru 
a asigura continuitatea Serviciilor şi, în special, toate măsurile utile în vederea facilitării tranziţiei de la 
prezentul Contract de delegare la un nou sistem operaţional, fără  ca prin aceasta Operatorul să aibă dreptul 
la vreo indemnizaţie sau compensaţie. 

ARTICOLUL 53 – RETURNAREA BUNURILOR CĂTRE AUTORITATE DELEGANTA 

1. La data încetării prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă se substituie de drept 
Operatorului în privinţa tuturor drepturilor sale în legătură cu Bunurile de Retur. 
 
2. La aceeaşi dată, Operatorul trebuie să înapoieze Autorității delegante toate Bunurile de Retur, cu titlu 
gratuit, bine întreţinute şi în stare de funcţionare în vederea îndeplinirii funcţiilor corespunzătoare până la 
expirarea duratei lor de viaţă tehnică. 
 
3. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, Uzura Morală care nu a fost amortizată 
constituie o datorie a Autorității delegante faţă de Operator, neimpozabilă din punct de vedere al impozitului 
pe profit. 
 
4. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, provizioanele pentru înlocuire 
înregistrate în bilanţul Operatorului constituie o datorie a Operatorului faţă de Autoritatea delegantă. 
 
5. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, deficitul potenţial al investiţiilor 
contractuale legate de Lucrările de Înlocuire constituie o datorie a Operatorului faţă de Autoritatea delegantă. 
Acel deficit apare în cazul unei diferenţe pozitive între valoarea curentă a bugetului contractual prevăzut în 
art. 21 de mai sus, dacă este cazul ajustat pro rata pentru perioada de timp scursă de la Data Intrării în 
Vigoare, pe de o parte, şi valoarea actuală a tuturor Lucrărilor de Înlocuire efectuate de la Data Intrării în 
vigoare, la care se adaugă provizioanele de înlocuire înregistrate în bilanţul Operatorului la data încetării, pe 
de altă parte. 
 
6. Dacă este necesar, se va opera compensaţia între sumele pe care Părţile şi le datorează reciproc, în 
temeiul prezentului Contract de delegare şi ca o consecinţă a încetării sale. 
 



                    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR”       ORASTIE:17.06.2015 

Str. Victoriei nr. 19, Orastie 
Tel.0254241513, CUI 27980046                                                   

                                                   E-mail : apazordirex@gmail.com                           Pagina 32 din 36 
 

 

ARTICOLUL 54 – LUAREA ÎN PRIMIRE A BUNURILOR DE CĂTRE AUTORITATEA DELEGANȚĂ 

1. La data încetării prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă poate (fără a fi obligată să 
procedeze astfel) să îşi recupereze, integral sau în parte, Bunurile de Preluare, precum şi stocurile necesare 
gestiunii normale a Serviciilor, în schimbul plăţii unei sume corespunzătoare. 
  În cazurile de încetare la expirarea duratei contractului, Autoritatea delegantă va notifica Operatorului 
intenţia sa de a răscumpăra Bunurile de Preluare cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data expirării şi, în alte 
cazuri, la data încetării prezentului Contract de delegare. 
2. Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilită pe cale amiabilă de către Părţi ori, în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, de un către un expert ales de Părţi de comun acord. Dacă Părţile nu ajung la un acord în 
privinţa numirii expertului se va solicita sprijinul instanței de judecată competentă în soluționarea acestui 
litigiu.  
3. Termenele şi condiţiile de plată sunt stabilite prin acordul părţilor, iar dacă nu se ajunge la un astfel de 
acord plata va fi efectuată la data returnării bunurilor, dar nu mai târziu de data expirării duratei prezentului 
Contract de delegare. 

CAPITOLUL III – MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR PREZENTULUI CONTRACT 
DE DELEGARE 

ARTICOLUL 55 – MODIFICAREA DE COMUN ACORD  

Autoritatea delegantă şi Operatorul pot, oricând, prin act adiţional la prezentul Contract de delegare, să 
modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de delegare. 

ARTICOLUL 56 – MODIFICAREA UNILATERALĂ 

În interesul Serviciilor delegate, Autoritatea delegantă poate modifica, cu consultarea Operatorului, 
partea reglementară a prezentului Contract de delegare, care este constituită din Regulamentul şi Caietul de 
Sarcini al Serviciilor.  

ARTICOLUL 57 – MODIFICAREA DATORATĂ UNEI SCHIMBĂRI SEMNIFICATIVE A 
CONDIŢIILOR ECONOMICE 

1. În situaţia în care, independent de Operator şi de voinţa sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice de 
orice natură sau, în general, evenimente grave şi neprevăzute, datorate sau nu Autorității delegante, alterează 
echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin 
modificările / ajustările de preţuri şi tarife prevăzute în Titlul III al Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună, 
părţile convin să renegocieze termenii şi condiţiile Contractului de delegare, în urma notificării scrise 
provenind de la oricare dintre părţi, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării 
Serviciilor. 

În acest caz, Autoritatea delegantă se angajează să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o 
înţelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract de delegare în termen de 3 (trei) luni de la 
data notificării prevăzute în alineatul precedent.  
 
2. În cazul unor schimbări semnificative ale condiţiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la 
punctul 1 de mai sus şi până la ajungerea la înţelegerea prevăzută în la punctul 1 de mai sus, Operatorul va 
încerca să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, fără a 
3.  aduce atingere, corelativ obligaţiei de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului său la o dreaptă 
compensaţie egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condiţiilor 
economice şi data intrării în vigoare a modificării contractuale. 
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4. În cazul în care, după expirarea termenului de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute la punctul 1 de 
mai sus, schimbarea condiţiilor economice nu a fost remediată şi una dintre părţi consideră că un acord este 
improbabil, mai ales dacă Operatorul estimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciilor este în mod 
iremediabil distrus, prezentul Contract de delegare poate înceta prin notificarea scrisă trimisă de oricare 
dintre părţi cu cel puţin 30 (treizeci) zile calendaristice în prealabil. 
5. În cazul încetării Contractului de delegare prin aplicarea prezentului articol, fără a aduce atingere 
aplicării, după caz, a altor prevederi din prezentul contract, Autoritatea delegantă va plăti Operatorului: 

a)  o despăgubire egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării 
condiţiilor economice şi data încetării Contractului de delegare; 

b)  o despăgubire anuală în cursul perioadei cuprinse între data încetării Contractului de 
delegare şi data expirării normale a prezentului Contract de delegare, calculată conform 
contractului special de răscumpărare definit de prevederile de mai sus, şi majorată, dacă este 
cazul, cu contribuţiile la contul curent şi împrumuturi accesorii ale acţionarilor contractate 
cu cel puţin 12 (douăsprezece) luni înainte de data notificării schimbării condiţiilor 
economice. 

 
CAPITOLUL IV  - M ĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALIT ĂŢI  

ARTICOLUL 58 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE DIN VINA OPERATORULUI 

1. În cazul unei neexecutări nejustificate, a unei încălcări grave din partea Operatorului în îndeplinirea 
oricăreia dintre obligaţiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de delegare nedatorată culpei 
Autorității delegante şi, în special, într-unul din următoarele cazuri: 

a) nerespectarea repetată sau prelungită a exigenţelor tehnice aplicabile în furnizarea Serviciilor; 
b) nerespectarea normelor de siguranţă; 
c) neglijarea sau întreruperea furnizării Serviciilor din vina Operatorului pentru o perioadă mai 

mare de 10 zile ; 
d) obstrucţionarea voluntară și intenționată a controlului exercitat de către Autoritatea delegantă 

sau în cazul în care, în situaţia unui litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicării 
procedurii prevăzute în art. 62 de mai jos, Autoritatea delegantă sau oricare dintre Localităţile 
semnatare îl obligă pe Operator, prin intermediul Asociaţiei, prin notificare scrisă, în care se 
arată cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, să remedieze situaţia într-un termen 
rezonabil, adaptat situaţiei, care începe să curgă din ziua primirii notificării f ără a putea fi mai 
mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale. 

Termenul de 30 (treizeci) de zile prevăzut mai sus poate fi redus la 10 (zece) zile calendaristice în 
cazul unei neexecutări sau a unei încălcări grave care poate avea un impact imediat asupra siguranţei 
persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor sau care poate conduce la întreruperea furnizării acestora. 
2. Dacă, la data expirării termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuată de către Asociaţie, 
Operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile pe care nu şi le executase sau le încălcase, Contractul de Delegare 
poate înceta printr-o a doua notificare transmisă de către Autoritatea delegantă, prin Asociaţie, Operatorului, 
din vina şi pe cheltuiala şi riscul acestuia din urmă. 
3. În urma unei astfel de încetări a Contractului de delegare, Părţile vor desemna, acţionând rezonabil, în 
termen de 10 (zece) zile de la data notificării încetării, un auditor independent sau, în situaţia în care nu se 
poate ajunge la un acord privind un auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de către Preşedin- 
4. tele Camerei Auditorilor din România, în scopul de a stabili o Sumă în caz de încetare înainte de termen 
care să fie aplicabilă. 

Părţile convin că din cauza caracterului de unicitate al delegării este dificilă determinarea cu precizie a 
valorii prejudiciilor reale sau a pierderilor care ar putea fi suferite de Autoritatea delegantă, ca o consecinţă a 
încetării Contractului de delegare din culpa Operatorului. De aceea înţeleg şi convin că Operatorul va suporta 
pierderile şi prejudiciile datorate neîndeplinirii de către el a obligaţiilor ce-i incumbă; 
4.    Dacă, la expirarea termenului impus Operatorului de oricare dintre Localităţile semnatare, Operatorul nu 
îndeplineşte obligaţiile specifice privind Serviciile de pe Aria de competenţă teritorială a sa unde acesta nu a 
respectat obligaţiile sale, această Localitate este îndreptăţită să se retragă din prezentul Contract de delegare 
printr-o notificare scrisă adresată Operatorului atâta timp cât nerespectarea obligațiilor de către operator nu 
este rezultatul culpei Autorității delegante. 

Condiţiile unei asemenea retrageri vor fi convenite împreună cu celelalte Localităţi semnatare. 
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ARTICOLUL 59 – ALTE CAZURI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE 

 
1.      Contractul de delegare poate înceta imediat în cazul deschiderii procedurii in baza Legii insolventei 
nr.85/2006 fata de  Operator . 
2.   Contractul de delegare poate înceta în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Autoritatea 
delegantă, prin reziliere de către Operator, cu plata de despăgubiri în sarcina Autorității delegante. 
Operatorul va avea dreptul (dar nu obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, 
de către Autoritatea delegantă, a oricăreia din obligaţiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are 
un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Operatorului, în baza prezentului Contract. În 
cazul în care Operatorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, se va aplica procedura prevăzută în 
contract la art.58 alin. (1) - (3) de mai sus. 

ARTICOLUL 60 – EFECTELE ÎNCETĂRII  

1. La data încetării, din orice motiv, a Contractului de delegare, Operatorul este obligat să pună la dispoziţia 
Autorității delegante, la cererea acestuia, resursele integrate gestiunii şi furnizării Serviciilor, îndeosebi 
personalul operaţional şi de control, precum si toate bunurile necesare Serviciilor, pentru întreaga perioada 
necesară implementării unui nou sistem operaţional şi pentru cel puţin 1 (un) an de la data încetării, cu 
incheierea unor contracte de finantare. 
2. Toate consecinţele financiare ale operaţiunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor în 
cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operaţional, vor fi bazate pe condiţiile convenite.  
 
      CAPITOLUL V – DIVERSE  

ARTICOLUL 61 – LEGISLAŢIA APLICABIL Ă 

1.      Acest Contract de delegare este guvernat, executat şi interpretat în conformitate cu legea română. 
2.      În cazul controverselor asupra termenilor şi definiţiilor din prezentul Contract de delegare, Părţile vor 
folosi termenii şi definiţiile folosite în legislaţia română; când nu exista un astfel de echivalent, se va folosi 
sensul literal al termenilor şi definiţiilor specificate în prezentul Contract de delegare. 
3.      Autoritatea delegantă şi Operatorul convin că prezentul Contract de delegare trebuie executat în 
conformitate cu toate standardele şi normele legale şi reglementare aplicabile, precum şi cu standardele 
descrise sau menţionate în Dispoziţiile Speciale. 

ARTICOLUL 62 – SOLUŢIONAREA DISPUTELOR ŞI LITIGIILOR  

1.     Orice neînțelegere survenită între părțile contractante va fi rezolvată pe cale amiabila. În caz contrar, 
divergențele vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie. 

ARTICOLUL 63 – FORTA MAJORĂ SAU FAIT DU PRINCE 

1. Penalităţile stabilite în cele de mai sus şi în Dispoziţiile Speciale nu se aplică dacă cauza nerespectării 
sau neîndeplinirii este una dintre următoarele: 
 

a) Forţa majoră, care înseamnă un eveniment imprevizibil şi insurmontabil, independent de 
controlul Autorității delegante sau a Operatorului, şi în special situaţiile de război civil, 
cataclisme naturale. 

 
b) Fait du Prince, care înseamnă luarea unei hotărâri unilaterale din partea Autorității delegante, 

imposibil de prevăzut la data semnării prezentului Contract de delegare şi care face executarea sa 
mai dificilă sau mai costisitoare, ducându-l pe Operator la imposibilitatea de a asigura 
executarea tuturor sau a unei părţi importante din obligaţiile ce-i incumbă conform prezentului 
Contract de delegare. 
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2. În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul 1 de mai sus, Operatorul trebuie să ia 
toate măsurile pentru a asigura continuitatea Serviciilor, până la dispariţia acelui eveniment şi revenirea la 
condiţii normale de furnizare. Apariţia unui astfel de eveniment dă dreptul Operatorului la o justă 
compensaţie. 
3. Dacă problema persistă mai mult de 6 (şase) luni de la data apariţiei evenimentului, fiecare dintre părţi 
este îndreptăţită să pună capăt prezentului Contract de delegare, prin notificare scrisă cu un termen de 30 
(treizeci) zile calendaristice, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, drepturilor prevăzute de contract în 
caz de Forţă Majoră, şi cele în caz de Fait du Prince. 

ARTICOLUL 64 – INTEGRALITATEA PREZENTULUI CONTRACT 

1.   Prezentul Contract de delegare, inclusiv Dispoziţiile Speciale şi Anexele sale, constituie întreaga 
bază contractuală de delegare a gestiunii Serviciilor de către Autoritate delegantă Operatorului. 

ARTICOLUL 65 – SEDIUL 

1. Pentru necesităţile prezentului Contract de delegare: 
a) Operatorul îşi stabileşte sediul principal în municipiul Orăştie, P-ţa Victoriei,nr.19, 

jud.Hunedoara. Autoritatea delegantă poate fi ţinută să ia în considerare modificările acestui sediu doar după 
7 (şapte) zile calendaristice de la data primirii notificării corespunzătoare. 

b) Autoritatea delegantă îşi stabileşte sediul la adresa Asociaţiei în municipiul Orăştie, P-ţa 
Victoriei, nr.19, jud.Hunedoara . 
 
                                                                 ARTICOLUL 66 – NOTIFICĂRI 
 
1. Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de delegare trebuie făcută prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire sau înmânată prin curier cu confirmare de primire. 
2. Notificările şi cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide dacă sunt făcute la adresele sediilor.   
Orice notificare din partea Autorităţii delegante este validă dacă este făcută prin intermediul Asociaţiei, ca 
mandatar al său. De asemenea orice notificare a Operatorului către Autoritatea delegantă trebuie adresată 
Asociaţiei care acţionează ca mandatar al Autorităţii delegante. 
3. Orice notificare transmisă Autorității delegante în temeiul prezentului Contract de delegare şi a 
prelungirii sau efectelor sale este validă dacă se face la adresa sediului declarat şi este adresată Asociaţiei, în 
calitate de mandatar al Autorităţii Delegante. 
4. Autoritatea delegantă îl va informa pe Operator despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu 30 (treizeci) zile calendaristice înainte la adresa sediului 
său, în atenţia conducătorului organului executiv. 
 

ARTICOLUL 67 – ÎMPĂRŢIREA RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE AUTORITATE 
DELEGANTĂ ŞI OPERATOR 

1.    Începând cu Data Intrării în Vigoare, Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor 
oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după Data Intrării în Vigoare.  
2.    Operatorul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autorității 
delegante, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare şi care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectarea 
prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul înconjurător, producerea unui prejudiciu unei terțe 
persoane, nerespectarea altor prevederi legale. Autoritatea delegantă se obligă să-l despăgubească pe 
Operator pentru orice astfel de răspundere. 

ARTICOLUL 68 – ÎNREGISTRAREA ŞI DIVERSE CHELTUIELI  

1.     Prezentul Contract de delegare, a fost întocmit în limba română, în 4 (patru) exemplare originale, 
respectiv 2 (doua) pentru Operator și 2 (doua) pentru Asociație. 
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CAPITOLUL VI – LISTA ANEXELOR 

ARTICOLUL 69 – DOCUMENTE ANEXATE PREZENTULUI CONTRACT 

1. Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de delegare la Data Semnării prezentului 
Contract: 

 
a) Dispoziţii Speciale – Partea Comună, Dispoziţii Speciale – Partea de Apă, Dispoziţii Speciale – 

Partea de Canalizare şi anexele lor – Anexa nr.1 la Contract. 
b) Lista bunurilor mobile sau imobile, proprietate publică şi privată a Autorităţii delegante, aferente 

Serviciilor şi care sunt puse la dispoziţia Operatorului pe durata contractului - Anexa nr.2 la Contract. 
c) Anexa de Condiţii Specifice fiecărei Localităţi semnatare – Anexa nr.3 la Contract.  
 

2. Documentele de mai jos pot fi completate şi ataşate ulterior Datei Semnării prezentului Contract, dar nu 
mai târziu de sfârşitul Perioadei Tranzitorii: 

a) Master Planul si Lista de Investiții aferentă; 
b) Inventarul detaliat al Bunurilor de Retur din care să rezulte starea acestora, menţionat în art. 10 

de mai sus; 
c) Planul de Acţiuni Prioritare menţionat în art. 22 de mai sus; 
d) Regulamentele Serviciilor; 
e) Planul de Investiţii; 
f) Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor aferente Serviciilor.  

 
Încheiat la data de _____________ în 4 (patru) exemplare originale. 
 
DELEGATAR: 
AUTORITATE DELEGANT Ă,          
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR Ă„ APAZOR OR ĂȘTIE”; 
 
Presedinte : jurist  Călin Mircea Costoiu 
Semnatura 
 
Director executiv: ing. Filip – Nicolae Gherbea 
Semnătura 
 
Ștampilă 
 
 
DELEGAT: 
OPERATORUL, 
„S.C. ACTIVITATEA  GOSCOM SA.” 
 
Director General: economist Cornel Malina 
Semnătura 
 
 
Ștampilă 



Anexa 2.6.5 - Infiintare Goscom





Anexa 2.6.6 - Act constitutiv actual 01.07.2021

































Anexa 2.6.7 - LICENTA SI ORDINUL DE LICENTIERE

















Anexa 2.10. 0.1 - Grad de conectare arie operare - apa

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE                                

LOCALITATE AG.EC. CASNICI

TOTAL 

BRANSAM

ENTE 

Nr 

gospodarii

Cladiri 

publice

Biserici/ 

manastiri
populatie cf 

recensamant 

NR 

BRANS X 

COEF 

Com. Beriu

 - Beriu 18 246 264 235 6 1 695 2.5 615 88.49%

 - Căstău 15 425 440 434 4 4 1414 1062.5 75.14%

 - Sibișel 5 218 223 295 6 3 697 545 78.19%

 - Poienile Beriului 3 13 16 23 0 0 56 33 58.04%

 - Sereca 4 77 81 82 2 1 233 193 82.62%

 - Orăștioara de Jos 5 122 127 139 3 1 374 305 81.55%

CUCUIS 0 0 0 61 1 2 151 0 0.00%

MAGURENI 0 0 0 6 0 1 5 0 0.00%

TOTAL 1101 1151 1275 22 13 3625 2753 75.93%

Com. Turdaș 

 - Turdaș 18 202 220 190 544 2.5 505 92.83%

 - Râpaș 0 31 31 31 51 51 100.00%

 - Pricaz 19 273 292 379 548 41.74%

Pricaz Fabrica 4 110 114

 - Spini 1 96 97 99 212 2.2 211 99.62%

TOTAL 712 754 699 0 0 2120 1315 62.04%

Com. Rapolt

 - Rapolt 20 309 329 346 915 2.5 772.5 84.43%

 - Bobâlna 12 159 171 230 486 398 81.79%

 - Folt 1 73 74 90 155 2.18 155 100.00%

 - Boiu 2 60 62 102 157 150 95.54%

Rapoltel 0 0 0 106 242 0 0.00%

TOTAL 636 874 0 0 1955 1475 75.45%

Com. Orăștioara de Sus

 - Orăștioara de Sus 12 165 177 184 12 1 469 2.5 413 87.95%

 - Ludeștii de Jos 7 97 104 116 4 1 258 2.5 243 93.99%

 - Ludeștii de Sus 0 0 0 19 0 0 10 2.1 0 0.00%

 - Costești 18 192 210 221 7 1 478 2.45 470 98.41%

 - Bucium 2 96 98 128 2 2 326 2.1 202 61.84%

GRADISTE 1 0 1 76 4 2 326 0 0.00%

Ocolisu Mic 0 0 0 110 5 1 326 0 0.00%
Costesti Deal 0 0 0 22 326 2.1 0 0.00%

TOTAL 590 876 34 8 2519 1327 52.68%

Com. MARTINESTI

MARTINESTI 2 45 47 91 4 2 185 2.5 113 60.81%

JELEDINTI 1 64 65 114 1 2 212 2.5 160 75.47%

TURMAS 1 25 26 42 1 1 64 2.28 57 89.06%

TAMASASA 1 57 58 73 1 1 121 2.08 119 97.98%

DINCUL MIC 1 48 49 94 2 1 115 2.25 108 93.91%

DINCUL MARE 1 99 100 181 2 1 263 2.47 245 92.98%

MAGURA 0 0 0 45 1 2 45 2.5 0 0.00%

TOTAL 345 640 12 10 1005 2.37 801 79.66%

ORASTIE 2.5 97.16%

APARTAMENTE 4808 12020

BRANSAMENTE FARA BLOCURI 3667 9167.5

TOTAL POPULATIE DIN CALCUL 21187.5

POPULATIE ORASTIE 21807

1313



Anexa 2.10.0 - Tabel situatia existenta - populatie conectata

1 MUNICIPIUL ORASTIE
Populatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Populatie totala in UAT nr. 16,219 16,006 15,795 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

Populatia in aglomerare 16,219 16,006 15,795 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa nr. 15,895 15,765 15,637 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

Grad de conectare la sistemul de apa % 98.0% 98.5% 99.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Consum mediu de apa pe locuitor l/om/zi 109.6 100 100.7 101.4 102.1 102.8 103.5 104.3 105.0 105.7 106.5 107.2 108.0 108.7 109.5 110.3 111.0 111.8 112.6 113.4 114.2 115.0 115.8 116.6 117.4 118.2 119.1 119.9 120.7 121.6 122.4 123.3

Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) m3/an 635,823 575,439 574,747 576,925 573,321 569,739 566,180 562,643 559,127 555,634 550,896 546,199 541,541 536,924 532,345 527,806 523,305 518,843 514,419 510,032 505,066 500,147 495,277 490,454 485,678 480,948 476,264 471,627 467,034 462,486 457,562 452,691

Populatie conectata la sistemul de canalizare nr. 15,732 15,605 15,479 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423 10,240 10,061

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 97.0% 97.5% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/om/zi 99.3 100.0 100.7 101.4 102.1 102.8 103.5 104.3 105.0 105.7 106.5 107.2 108.0 108.7 109.5 110.3 111.0 111.8 112.6 113.4 114.2 115.0 115.8 116.6 117.4 118.2 119.1 119.9 120.7 121.6 122.4 123.3

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie 

(facturata)
m3/an 570,405 569,597 568,941 576,925 573,321 569,739 566,180 562,643 559,127 555,634 550,896 546,199 541,541 536,924 532,345 527,806 523,305 518,843 514,419 510,032 505,066 500,147 495,277 490,454 485,678 480,948 476,264 471,627 467,034 462,486 457,562 452,691

Consumatori comerciali

Consum de apa al consumatorilor comerciali m3/an 173,614 172,746 171,882 171,023 170,168 169,317 168,470 167,628 166,790 165,956 165,126 164,300 163,479 162,662 161,848 161,039 160,234 159,433 158,635 157,842 157,053 156,268 155,486 154,709 153,935 153,166 152,400 151,638 150,880 150,125 149,375 148,628

Consum de apa uzata al consumatorilor comerciali m3/an 304,466 302,944 301,429 299,922 298,422 296,930 295,445 293,968 292,498 291,036 289,581 288,133 286,692 285,259 283,832 282,413 281,001 279,596 278,198 276,807 275,423 274,046 272,676 271,312 269,956 268,606 267,263 265,927 264,597 263,274 261,958 260,648

Cantitati facturate

Total apa facturata m3/an 809,437 748,185 746,629 747,948 743,489 739,056 734,650 730,270 725,917 721,590 716,022 710,499 705,020 699,585 694,193 688,845 683,539 678,276 673,054 667,875 662,119 656,415 650,763 645,163 639,613 634,114 628,664 623,264 617,914 612,611 606,937 601,318

Total canalizare facturata m3/an 874,871 872,541 870,370 876,847 871,743 866,669 861,625 856,611 851,626 846,670 840,477 834,332 828,233 822,182 816,178 810,219 804,306 798,439 792,617 786,840 780,489 774,193 767,953 761,766 755,633 749,554 743,527 737,553 731,631 725,760 719,520 713,338

Productia de apa - pierderi

Total apa facturata m3/an 809,437 748,185 746,629 747,948 743,489 739,056 734,650 730,270 725,917 721,590 716,022 710,499 705,020 699,585 694,193 688,845 683,539 678,276 673,054 667,875 662,119 656,415 650,763 645,163 639,613 634,114 628,664 623,264 617,914 612,611 606,937 601,318

Nivelul pierderilor % 39.2% 41.2% 41.3% 41.3% 41.6% 41.8% 42.0% 42.2% 42.4% 42.7% 42.9% 43.2% 43.4% 43.7% 44.0% 44.2% 44.5% 44.8% 45.0% 45.3% 45.6% 45.9% 46.2% 46.5% 46.7% 47.0% 47.3% 47.6% 47.9% 48.2% 48.5% 48.8%

Nivelul pierderilor m3/an 522,495 524,062 525,635 527,212 528,793 530,380 531,971 533,567 535,167 536,773 538,383 539,998 541,618 543,243 544,873 546,508 548,147 549,791 551,441 553,095 554,754 556,419 558,088 559,762 561,442 563,126 564,815 566,510 568,209 569,914 571,624 573,338

Cantitatea de apa preluata din surse m3/an 1,331,932 ######## ######## 1,275,160 ######## ######## ######## ######## ######## 1,258,363 ######## ######## ######## ######## 1,239,066 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 1,201,055 ######## 1,193,480 ######## ######## 1,182,525 ######## 1,174,657

Cantitatea de apa uzata tratata

Total canalizare facturata m³/an 874,871 872,541 870,370 876,847 871,743 866,669 861,625 856,611 851,626 846,670 840,477 834,332 828,233 822,182 816,178 810,219 804,306 798,439 792,617 786,840 780,489 774,193 767,953 761,766 755,633 749,554 743,527 737,553 731,631 725,760 719,520 713,338

Nivelul infiltratiilor % 17.3% 17.3% 17.4% 17.3% 17.5% 17.6% 17.7% 17.8% 17.9% 18.1% 18.2% 18.4% 18.5% 18.7% 18.8% 19.0% 19.1% 19.3% 19.4% 19.6% 19.7% 19.9% 20.1% 20.2% 20.4% 20.6% 20.8% 20.9% 21.1% 21.3% 21.5% 21.7%

Nivelul infiltratiilor m³/an 182,593 183,050 183,507 183,966 184,426 184,887 185,349 185,813 186,277 186,743 187,210 187,678 188,147 188,617 189,089 189,562 190,036 190,511 190,987 191,464 191,943 192,423 192,904 193,386 193,870 194,354 194,840 195,327 195,816 196,305 196,796 197,288

Cantitate apa uzata tratata m³/an 1,057,464 ######## ######## 1,060,813 ######## ######## ######## ######## ######## 1,033,413 ######## ######## ######## ######## 1,005,267 999,781 994,342 988,950 983,604 978,304 972,432 966,616 960,857 955,152 949,503 943,908 938,368 932,881 927,447 922,065 916,316 910,627

2 COMUNA BERIU
Populatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Populatie totala in UAT nr. 2,872 2,834 2,797 2,760 2,724 2,688 2,652 2,618 2,583 2,549 2,510 2,471 2,433 2,396 2,359 2,322 2,286 2,251 2,216 2,182 2,146 2,110 2,075 2,041 2,007 1,974 1,941 1,908 1,877 1,846 1,813 1,781

Populatia in aglomerare 2,872 2,834 2,797 2,760 2,724 2,688 2,652 2,618 2,583 2,549 2,510 2,471 2,433 2,396 2,359 2,322 2,286 2,251 2,216 2,182 2,146 2,110 2,075 2,041 2,007 1,974 1,941 1,908 1,877 1,846 1,813 1,781

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa nr. 2,297 2,551 2,657 2,760 2,724 2,688 2,652 2,618 2,583 2,549 2,510 2,471 2,433 2,396 2,359 2,322 2,286 2,251 2,216 2,182 2,146 2,110 2,075 2,041 2,007 1,974 1,941 1,908 1,877 1,846 1,813 1,781

Grad de conectare la sistemul de apa % 80.0% 90.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Consum mediu de apa pe locuitor l/om/zi 106.7 85 85.6 86.2 86.8 87.4 88.0 88.6 89.3 89.9 90.5 91.1 91.8 92.4 93.1 93.7 94.4 95.0 95.7 96.4 97.0 97.7 98.4 99.1 99.8 100.5 101.2 101.9 102.6 103.3 104.1 104.8

Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) m3/an 89481 79,134 83,009 86,832 86,289 85,750 85,214 84,682 84,153 83,627 82,914 82,207 81,506 80,811 80,122 79,439 78,761 78,090 77,424 76,764 76,016 75,276 74,543 73,817 73,098 72,386 71,681 70,983 70,292 69,608 68,867 68,133

Populatie conectata la sistemul de canalizare nr. 2,010 2,267 2,517 2,760 2,724 2,688 2,652 2,618 2,583 2,549 2,510 2,471 2,433 2,396 2,359 2,322 2,286 2,251 2,216 2,182 2,146 2,110 2,075 2,041 2,007 1,974 1,941 1,908 1,877 1,846 1,813 1,781

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/om/zi 106.7 85.0 85.6 86.2 86.8 87.4 88.0 88.6 89.3 89.9 90.5 91.1 91.8 92.4 93.1 93.7 94.4 95.0 95.7 96.4 97.0 97.7 98.4 99.1 99.8 100.5 101.2 101.9 102.6 103.3 104.1 104.8

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie 

(facturata)
m3/an 65858 70,342 78,640 86,832 86,289 85,750 85,214 84,682 84,153 83,627 82,914 82,207 81,506 80,811 80,122 79,439 78,761 78,090 77,424 76,764 76,016 75,276 74,543 73,817 73,098 72,386 71,681 70,983 70,292 69,608 68,867 68,133

Consumatori comerciali

Consum de apa al consumatorilor comerciali m3/an 6671 6,638 6,604 6,571 6,539 6,506 6,473 6,441 6,409 6,377 6,345 6,313 6,282 6,250 6,219 6,188 6,157 6,126 6,095 6,065 6,035 6,004 5,974 5,945 5,915 5,885 5,856 5,827 5,797 5,768 5,740 5,711

Consum de apa uzata al consumatorilor comerciali m3/an 2565 2,552 2,539 2,527 2,514 2,502 2,489 2,477 2,464 2,452 2,440 2,427 2,415 2,403 2,391 2,379 2,367 2,355 2,344 2,332 2,320 2,309 2,297 2,286 2,274 2,263 2,252 2,240 2,229 2,218 2,207 2,196

Cantitati facturate

Total apa facturata m3/an 96,152 85,772 89,613 93,403 92,828 92,256 91,688 91,123 90,562 90,004 89,259 88,520 87,788 87,061 86,341 85,627 84,918 84,216 83,519 82,829 82,051 81,281 80,517 79,762 79,013 78,272 77,537 76,810 76,090 75,376 74,606 73,844

Total canalizare facturata m3/an 68,423 72,894 81,179 89,358 88,803 88,252 87,703 87,159 86,617 86,079 85,354 84,635 83,921 83,214 82,513 81,818 81,129 80,445 79,768 79,096 78,337 77,585 76,840 76,103 75,372 74,649 73,933 73,224 72,521 71,826 71,073 70,329

Productia de apa - pierderi

Total apa facturata m3/an 96,152 85,772 89,613 93,403 92,828 92,256 91,688 91,123 90,562 90,004 89,259 88,520 87,788 87,061 86,341 85,627 84,918 84,216 83,519 82,829 82,051 81,281 80,517 79,762 79,013 78,272 77,537 76,810 76,090 75,376 74,606 73,844

Nivelul pierderilor % 35.0% 42.1% 41.1% 40.1% 40.4% 40.6% 40.8% 41.0% 41.2% 41.5% 41.7% 42.0% 42.3% 42.6% 42.8% 43.1% 43.4% 43.7% 44.0% 44.2% 44.5% 44.8% 45.2% 45.5% 45.8% 46.1% 46.4% 46.7% 47.0% 47.3% 47.6% 48.0%

Nivelul pierderilor m3/an 62067 62,253 62,440 62,627 62,815 63,004 63,193 63,382 63,572 63,763 63,954 64,146 64,339 64,532 64,725 64,919 65,114 65,310 65,505 65,702 65,899 66,097 66,295 66,494 66,693 66,894 67,094 67,295 67,497 67,700 67,903 68,107

Cantitatea de apa preluata din surse m3/an 158,219 148,025 152,053 156,030 155,643 155,260 154,880 154,505 154,134 153,767 153,213 152,666 152,126 151,593 151,066 150,546 150,033 149,526 149,025 148,531 147,950 147,377 146,813 146,256 145,707 145,165 144,632 144,106 143,587 143,076 142,509 141,951

Cantitatea de apa uzata tratata

Total canalizare facturata m³/an 68,423 72,894 81,179 89,358 88,803 88,252 87,703 87,159 86,617 86,079 85,354 84,635 83,921 83,214 82,513 81,818 81,129 80,445 79,768 79,096 78,337 77,585 76,840 76,103 75,372 74,649 73,933 73,224 72,521 71,826 71,073 70,329

Nivelul infiltratiilor % 16.4% 15.6% 14.3% 13.1% 13.2% 13.3% 13.4% 13.5% 13.7% 13.8% 13.9% 14.0% 14.2% 14.3% 14.4% 14.6% 14.7% 14.8% 15.0% 15.1% 15.3% 15.4% 15.6% 15.7% 15.9% 16.1% 16.2% 16.4% 16.6% 16.7% 16.9% 17.1%

Nivelul infiltratiilor m³/an 13,424 13,458 13,491 13,525 13,559 13,593 13,627 13,661 13,695 13,729 13,763 13,798 13,832 13,867 13,902 13,936 13,971 14,006 14,041 14,076 14,111 14,147 14,182 14,217 14,253 14,289 14,324 14,360 14,396 14,432 14,468 14,504

Cantitate apa uzata tratata m³/an 81,847 86,351 94,670 102,883 102,362 101,844 101,330 100,819 100,312 99,808 99,117 98,432 97,754 97,081 96,415 95,754 95,100 94,451 93,809 93,172 92,448 91,731 91,022 90,320 89,626 88,938 88,257 87,584 86,917 86,258 85,542 84,834

3 COMUNA ORASTIOARA DE SUS
Populatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Populatie totala in UAT nr. 1,903 1,878 1,853 1,829 1,805 1,781 1,757 1,734 1,711 1,689 1,663 1,637 1,612 1,587 1,563 1,539 1,515 1,491 1,468 1,446 1,422 1,398 1,375 1,352 1,330 1,307 1,286 1,264 1,243 1,223 1,201 1,180

Populatia in aglomerare 1,903 1,878 1,853 1,829 1,805 1,781 1,757 1,734 1,711 1,689 1,663 1,637 1,612 1,587 1,563 1,539 1,515 1,491 1,468 1,446 1,422 1,398 1,375 1,352 1,330 1,307 1,286 1,264 1,243 1,223 1,201 1,180

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa nr. 1,332 1,502 1,668 1,829 1,805 1,781 1,757 1,734 1,711 1,689 1,663 1,637 1,612 1,587 1,563 1,539 1,515 1,491 1,468 1,446 1,422 1,398 1,375 1,352 1,330 1,307 1,286 1,264 1,243 1,223 1,201 1,180

Grad de conectare la sistemul de apa % 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Consum mediu de apa pe locuitor l/om/zi 65.0 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.1 75.6 76.1 76.6 77.2 77.7 78.3 78.8 79.4 79.9 80.5 81.0 81.6 82.2 82.8 83.3 83.9 84.5 85.1 85.7 86.3

Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) m3/an 31594 38,379 42,907 47,376 47,080 46,786 46,494 46,203 45,915 45,628 45,239 44,853 44,470 44,091 43,715 43,342 42,973 42,606 42,243 41,883 41,475 41,071 40,671 40,275 39,883 39,495 39,110 38,729 38,352 37,978 37,574 37,174

Populatie conectata la sistemul de canalizare nr. 0 0 463 731 1,083 1,425 1,757 1,734 1,711 1,689 1,663 1,637 1,612 1,587 1,563 1,539 1,515 1,491 1,468 1,446 1,422 1,398 1,375 1,352 1,330 1,307 1,286 1,264 1,243 1,223 1,201 1,180

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 0.00% 0.00% 25.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/om/zi 0 0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.1 75.6 76.1 76.6 77.2 77.7 78.3 78.8 79.4 79.9 80.5 81.0 81.6 82.2 82.8 83.3 83.9 84.5 85.1 85.7 86.3

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie 

(facturata)
m3/an 0 0 11,918 18,950 28,248 37,429 46,494 46,203 45,915 45,628 45,239 44,853 44,470 44,091 43,715 43,342 42,973 42,606 42,243 41,883 41,475 41,071 40,671 40,275 39,883 39,495 39,110 38,729 38,352 37,978 37,574 37,174

Consumatori comerciali

Consum de apa al consumatorilor comerciali m3/an 4905 4,880 4,856 4,832 4,808 4,784 4,760 4,736 4,712 4,689 4,665 4,642 4,619 4,596 4,573 4,550 4,527 4,504 4,482 4,459 4,437 4,415 4,393 4,371 4,349 4,327 4,306 4,284 4,263 4,241 4,220 4,199

Consum de apa uzata al consumatorilor comerciali m3/an 0 0 4,856 4,832 4,808 4,784 4,760 4,736 4,712 4,689 4,665 4,642 4,619 4,596 4,573 4,550 4,527 4,504 4,482 4,459 4,437 4,415 4,393 4,371 4,349 4,327 4,306 4,284 4,263 4,241 4,220 4,199

Cantitati facturate

Total apa facturata m3/an 36,499 43,259 47,763 52,208 51,888 51,570 51,253 50,939 50,627 50,316 49,904 49,495 49,089 48,687 48,288 47,892 47,500 47,111 46,725 46,342 45,912 45,486 45,064 44,646 44,232 43,822 43,416 43,013 42,615 42,220 41,794 41,373

Total canalizare facturata m3/an 0 0 16,775 23,782 33,056 42,212 51,253 50,939 50,627 50,316 49,904 49,495 49,089 48,687 48,288 47,892 47,500 47,111 46,725 46,342 45,912 45,486 45,064 44,646 44,232 43,822 43,416 43,013 42,615 42,220 41,794 41,373

Productia de apa - pierderi

Total apa facturata m3/an 36,499 43,259 47,763 52,208 51,888 51,570 51,253 50,939 50,627 50,316 49,904 49,495 49,089 48,687 48,288 47,892 47,500 47,111 46,725 46,342 45,912 45,486 45,064 44,646 44,232 43,822 43,416 43,013 42,615 42,220 41,794 41,373

Nivelul pierderilor % 40.0% 35.3% 33.2% 31.3% 31.5% 31.7% 31.9% 32.1% 32.3% 32.5% 32.7% 33.0% 33.2% 33.5% 33.7% 34.0% 34.2% 34.5% 34.7% 35.0% 35.3% 35.5% 35.8% 36.1% 36.4% 36.7% 37.0% 37.3% 37.5% 37.8% 38.1% 38.5%

Nivelul pierderilor m3/an 23560 23,631 23,702 23,773 23,844 23,916 23,987 24,059 24,131 24,204 24,276 24,349 24,422 24,496 24,569 24,643 24,717 24,791 24,865 24,940 25,015 25,090 25,165 25,240 25,316 25,392 25,468 25,545 25,621 25,698 25,775 25,853

Cantitatea de apa preluata din surse m3/an 60,059 66,890 71,464 75,981 75,732 75,485 75,241 74,998 74,758 74,520 74,180 73,844 73,511 73,182 72,857 72,535 72,217 71,902 71,590 71,282 70,927 70,576 70,229 69,886 69,548 69,214 68,884 68,558 68,236 67,918 67,570 67,226

Cantitatea de apa uzata tratata

Total canalizare facturata m³/an 0 0 16,775 23,782 33,056 42,212 51,253 50,939 50,627 50,316 49,904 49,495 49,089 48,687 48,288 47,892 47,500 47,111 46,725 46,342 45,912 45,486 45,064 44,646 44,232 43,822 43,416 43,013 42,615 42,220 41,794 41,373

Nivelul infiltratiilor % 0.0% 0.0% 10.0% 7.3% 5.4% 4.3% 3.5% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 4.1% 4.1% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.4% 4.4% 4.5% 4.5% 4.6% 4.6%

Nivelul infiltratiilor m³/an 0 0 1,864 1,868 1,873 1,878 1,883 1,887 1,892 1,897 1,901 1,906 1,911 1,916 1,921 1,925 1,930 1,935 1,940 1,945 1,950 1,954 1,959 1,964 1,969 1,974 1,979 1,984 1,989 1,994 1,999 2,004

Cantitate apa uzata tratata m³/an 0 0 18,638 25,651 34,929 44,090 53,136 52,826 52,519 52,213 51,805 51,401 51,000 50,603 50,208 49,818 49,430 49,046 48,665 48,287 47,862 47,441 47,023 46,610 46,201 45,796 45,395 44,997 44,604 44,214 43,793 43,377

4 COMUNA RAPOLTU MARE
Populatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Populatie totala in UAT nr. 1,794 1,770 1,747 1,724 1,701 1,679 1,657 1,635 1,613 1,592 1,568 1,543 1,520 1,496 1,473 1,450 1,428 1,406 1,384 1,363 1,340 1,318 1,296 1,275 1,253 1,233 1,212 1,192 1,172 1,153 1,133 1,113

Populatia in aglomerare 1,794 1,770 1,747 1,724 1,701 1,679 1,657 1,635 1,613 1,592 1,568 1,543 1,520 1,496 1,473 1,450 1,428 1,406 1,384 1,363 1,340 1,318 1,296 1,275 1,253 1,233 1,212 1,192 1,172 1,153 1,133 1,113

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa nr. 1,435 1,593 1,660 1,724 1,701 1,679 1,657 1,635 1,613 1,592 1,568 1,543 1,520 1,496 1,473 1,450 1,428 1,406 1,384 1,363 1,340 1,318 1,296 1,275 1,253 1,233 1,212 1,192 1,172 1,153 1,133 1,113

Grad de conectare la sistemul de apa % 80.0% 90.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Consum mediu de apa pe locuitor l/om/zi 80.8 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.1 75.6 76.1 76.6 77.2 77.7 78.3 78.8 79.4 79.9 80.5 81.0 81.6 82.2 82.8 83.3 83.9 84.5 85.1 85.7 86.3

Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) m3/an 42329 40,705 42,698 44,664 44,385 44,108 43,832 43,559 43,286 43,016 42,649 42,286 41,925 41,567 41,213 40,862 40,513 40,168 39,825 39,486 39,101 38,720 38,343 37,970 37,600 37,234 36,871 36,512 36,157 35,805 35,423 35,046

Populatie conectata la sistemul de canalizare nr. 0 0 0 431 680 1,007 1,325 1,635 1,613 1,592 1,568 1,543 1,520 1,496 1,473 1,450 1,428 1,406 1,384 1,363 1,340 1,318 1,296 1,275 1,253 1,233 1,212 1,192 1,172 1,153 1,133 1,113

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 0.00% 0.00% 0.00% 25.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/om/zi 0.0 0.0 0.0 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.1 75.6 76.1 76.6 77.2 77.7 78.3 78.8 79.4 79.9 80.5 81.0 81.6 82.2 82.8 83.3 83.9 84.5 85.1 85.7 86.3

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie 

(facturata)
m3/an 0 0 0 11,166 17,754 26,465 35,066 43,559 43,286 43,016 42,649 42,286 41,925 41,567 41,213 40,862 40,513 40,168 39,825 39,486 39,101 38,720 38,343 37,970 37,600 37,234 36,871 36,512 36,157 35,805 35,423 35,046

Consumatori comerciali

Consum de apa al consumatorilor comerciali m3/an 4178 4,157 4,136 4,116 4,095 4,075 4,054 4,034 4,014 3,994 3,974 3,954 3,934 3,914 3,895 3,875 3,856 3,837 3,818 3,798 3,779 3,761 3,742 3,723 3,704 3,686 3,667 3,649 3,631 3,613 3,595 3,577

Consum de apa uzata al consumatorilor comerciali m3/an 0 0 4,136 4,116 4,095 4,075 4,054 4,034 4,014 3,994 3,974 3,954 3,934 3,914 3,895 3,875 3,856 3,837 3,818 3,798 3,779 3,761 3,742 3,723 3,704 3,686 3,667 3,649 3,631 3,613 3,595 3,577

Cantitati facturate

Total apa facturata m3/an 46,507 44,862 46,834 48,780 48,480 48,183 47,887 47,593 47,300 47,010 46,623 46,239 45,859 45,482 45,108 44,737 44,369 44,004 43,643 43,284 42,881 42,481 42,085 41,693 41,305 40,920 40,539 40,161 39,788 39,417 39,018 38,623

Total canalizare facturata m3/an 0 0 4,136 15,282 21,849 30,539 39,120 47,593 47,300 47,010 46,623 46,239 45,859 45,482 45,108 44,737 44,369 44,004 43,643 43,284 42,881 42,481 42,085 41,693 41,305 40,920 40,539 40,161 39,788 39,417 39,018 38,623

Productia de apa - pierderi

Total apa facturata m3/an 46,507 44,862 46,834 48,780 48,480 48,183 47,887 47,593 47,300 47,010 46,623 46,239 45,859 45,482 45,108 44,737 44,369 44,004 43,643 43,284 42,881 42,481 42,085 41,693 41,305 40,920 40,539 40,161 39,788 39,417 39,018 38,623

Nivelul pierderilor % 40.0% 40.2% 39.2% 38.3% 38.5% 38.7% 39.0% 39.2% 39.4% 39.6% 39.9% 40.2% 40.4% 40.7% 41.0% 41.2% 41.5% 41.8% 42.1% 42.3% 42.6% 42.9% 43.2% 43.5% 43.9% 44.2% 44.5% 44.8% 45.1% 45.4% 45.7% 46.0%

Nivelul pierderilor m3/an 30021 30,111 30,201 30,292 30,383 30,474 30,565 30,657 30,749 30,841 30,934 31,027 31,120 31,213 31,307 31,401 31,495 31,589 31,684 31,779 31,875 31,970 32,066 32,162 32,259 32,356 32,453 32,550 32,648 32,746 32,844 32,942

Cantitatea de apa preluata din surse m3/an 76,528 74,973 77,036 79,072 78,863 78,657 78,452 78,250 78,049 77,851 77,557 77,266 76,979 76,695 76,415 76,138 75,864 75,594 75,327 75,063 74,755 74,451 74,151 73,855 73,563 73,275 72,991 72,711 72,435 72,163 71,862 71,565

Cantitatea de apa uzata tratata

Total canalizare facturata m³/an 0 0 4,136 4,116 4,095 4,075 4,054 4,034 4,014 3,994 3,974 3,954 3,934 3,914 3,895 3,875 3,856 3,837 3,818 3,798 3,779 3,761 3,742 3,723 3,704 3,686 3,667 3,649 3,631 3,613 3,595 3,577

Nivelul infiltratiilor % 0.0% 0.0% 10.0% 10.1% 10.1% 10.2% 10.3% 10.3% 10.4% 10.5% 10.6% 10.6% 10.7% 10.8% 10.8% 10.9% 11.0% 11.1% 11.1% 11.2% 11.3% 11.4% 11.4% 11.5% 11.6% 11.7% 11.7% 11.8% 11.9% 12.0% 12.1% 12.1%

Nivelul infiltratiilor m³/an 0 0 460 461 462 463 464 465 467 468 469 470 471 472 474 475 476 477 478 480 481 482 483 484 486 487 488 489 490 492 493 494

Cantitate apa uzata tratata m³/an 0 0 4,596 4,576 4,557 4,538 4,518 4,499 4,480 4,461 4,443 4,424 4,405 4,387 4,368 4,350 4,332 4,314 4,296 4,278 4,260 4,242 4,225 4,207 4,190 4,173 4,155 4,138 4,121 4,104 4,088 4,071

5 COMUNA TURDAS
Populatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Populatie totala in UAT nr. 1,648 1,627 1,605 1,584 1,563 1,543 1,522 1,502 1,483 1,463 1,440 1,418 1,396 1,375 1,354 1,333 1,312 1,292 1,272 1,252 1,232 1,211 1,191 1,171 1,152 1,133 1,114 1,095 1,077 1,059 1,041 1,022

Populatia in aglomerare 1,648 1,627 1,605 1,584 1,563 1,543 1,522 1,502 1,483 1,463 1,440 1,418 1,396 1,375 1,354 1,333 1,312 1,292 1,272 1,252 1,232 1,211 1,191 1,171 1,152 1,133 1,114 1,095 1,077 1,059 1,041 1,022

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa nr. 1,154 1,301 1,445 1,584 1,563 1,543 1,522 1,502 1,483 1,463 1,440 1,418 1,396 1,375 1,354 1,333 1,312 1,292 1,272 1,252 1,232 1,211 1,191 1,171 1,152 1,133 1,114 1,095 1,077 1,059 1,041 1,022

Grad de conectare la sistemul de apa % 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Consum mediu de apa pe locuitor l/om/zi 80.0 80.6 81.1 81.7 82.3 82.8 83.4 84.0 84.6 85.2 85.8 86.4 87.0 87.6 88.2 88.8 89.4 90.1 90.7 91.3 92.0 92.6 93.3 93.9 94.6 95.2 95.9 96.6 97.3 97.9 98.6 99.3

Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) m3/an 60597 38,262 42,776 47,232 46,937 46,644 46,353 46,063 45,775 45,489 45,101 44,717 44,336 43,957 43,583 43,211 42,843 42,477 42,115 41,756 41,349 40,947 40,548 40,153 39,762 39,375 38,991 38,612 38,236 37,863 37,460 37,061

Populatie conectata la sistemul de canalizare nr. 0 0 0 396 625 926 1,218 1,502 1,483 1,463 1,440 1,418 1,396 1,375 1,354 1,333 1,312 1,292 1,272 1,252 1,232 1,211 1,191 1,171 1,152 1,133 1,114 1,095 1,077 1,059 1,041 1,022

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 0.00% 0.00% 0.00% 25.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/om/zi 0 0 0 81.7 82.3 82.8 83.4 84.0 84.6 85.2 85.8 86.4 87.0 87.6 88.2 88.8 89.4 90.1 90.7 91.3 92.0 92.6 93.3 93.9 94.6 95.2 95.9 96.6 97.3 97.9 98.6 99.3

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie 

(facturata)
m3/an 0 0

0
11,808 18,775 27,986 37,082 46,063 45,775 45,489 45,101 44,717 44,336 43,957 43,583 43,211 42,843 42,477 42,115 41,756 41,349 40,947 40,548 40,153 39,762 39,375 38,991 38,612 38,236 37,863 37,460 37,061

Consumatori comerciali

Consum de apa al consumatorilor comerciali m3/an 10196 10,145 10,094 10,044 9,994 9,944 9,894 9,844 9,795 9,746 9,698 9,649 9,601 9,553 9,505 9,457 9,410 9,363 9,316 9,270 9,223 9,177 9,131 9,086 9,040 8,995 8,950 8,905 8,861 8,817 8,772 8,729

Consum de apa uzata al consumatorilor comerciali m3/an 0 0 10,094 10,044 9,994 9,944 9,894 9,844 9,795 9,746 9,698 9,649 9,601 9,553 9,505 9,457 9,410 9,363 9,316 9,270 9,223 9,177 9,131 9,086 9,040 8,995 8,950 8,905 8,861 8,817 8,772 8,729

Cantitati facturate

Total apa facturata m3/an 70,793 48,408 52,871 57,276 56,931 56,588 56,247 55,907 55,570 55,236 54,799 54,366 53,936 53,510 53,088 52,668 52,253 51,840 51,431 51,026 50,573 50,124 49,679 49,239 48,802 48,370 47,941 47,517 47,097 46,680 46,233 45,790

Total canalizare facturata m3/an 0 0 10,094 21,852 28,769 37,930 46,976 55,907 55,570 55,236 54,799 54,366 53,936 53,510 53,088 52,668 52,253 51,840 51,431 51,026 50,573 50,124 49,679 49,239 48,802 48,370 47,941 47,517 47,097 46,680 46,233 45,790

Productia de apa - pierderi

Total apa facturata m3/an 70,793 48,408 52,871 57,276 56,931 56,588 56,247 55,907 55,570 55,236 54,799 54,366 53,936 53,510 53,088 52,668 52,253 51,840 51,431 51,026 50,573 50,124 49,679 49,239 48,802 48,370 47,941 47,517 47,097 46,680 46,233 45,790

Nivelul pierderilor % 45.0% 46.0% 46.5% 44.6% 44.8% 45.0% 45.3% 45.5% 45.7% 45.9% 46.2% 46.5% 46.8% 47.0% 47.3% 47.6% 47.8% 48.1% 48.4% 48.7% 49.0% 49.3% 49.6% 49.9% 50.2% 50.5% 50.7% 51.0% 51.3% 51.6% 52.0% 52.3%

Nivelul pierderilor m3/an 45697 45,834 45,972 46,110 46,248 46,387 46,526 46,665 46,805 46,946 47,087 47,228 47,370 47,512 47,654 47,797 47,941 48,084 48,229 48,373 48,518 48,664 48,810 48,956 49,103 49,251 49,398 49,546 49,695 49,844 49,994 50,144

Cantitatea de apa preluata din surse m3/an 116,490 94,242 98,842 103,386 103,179 102,974 102,772 102,573 102,376 102,181 101,885 101,594 101,306 101,022 100,742 100,466 100,193 99,925 99,660 99,399 99,091 98,788 98,489 98,195 97,906 97,620 97,340 97,064 96,792 96,524 96,226 95,934

Cantitatea de apa uzata tratata

Total canalizare facturata m³/an 0 0 10,094 21,852 28,769 37,930 46,976 55,907 55,570 55,236 54,799 54,366 53,936 53,510 53,088 52,668 52,253 51,840 51,431 51,026 50,573 50,124 49,679 49,239 48,802 48,370 47,941 47,517 47,097 46,680 46,233 45,790

Nivelul infiltratiilor % 0.0% 0.0% 15.0% 7.6% 5.9% 4.5% 3.7% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0%

Nivelul infiltratiilor m³/an 0 0 1,781 1,786 1,790 1,795 1,799 1,804 1,808 1,813 1,817 1,822 1,826 1,831 1,836 1,840 1,845 1,849 1,854 1,859 1,863 1,868 1,873 1,877 1,882 1,887 1,891 1,896 1,901 1,906 1,910 1,915

Cantitate apa uzata tratata m³/an 0 0 11,876 23,638 30,559 39,725 48,775 57,711 57,379 57,048 56,616 56,188 55,763 55,341 54,923 54,509 54,097 53,690 53,285 52,884 52,436 51,992 51,552 51,116 50,684 50,257 49,833 49,413 48,997 48,585 48,143 47,705

6 COMUNA MARTINESTI
Populatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Populatie totala in UAT nr. 875 863 852 841 830 819 808 797 787 777 765 753 741 730 719 707 697 686 675 665 654 643 632 622 611 601 591 581 572 562 552 543

Populatia in aglomerare 875 863 852 841 830 819 808 797 787 777 765 753 741 730 719 707 697 686 675 665 654 643 632 622 611 601 591 581 572 562 552 543

Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa nr. 700 777 809 841 830 819 808 797 787 777 765 753 741 730 719 707 697 686 675 665 654 643 632 622 611 601 591 581 572 562 552 543

Grad de conectare la sistemul de apa % 80.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Consum mediu de apa pe locuitor l/om/zi 79.9 80.4 81.0 81.6 82.1 82.7 83.3 83.9 84.5 85.0 85.6 86.2 86.8 87.5 88.1 88.7 89.3 89.9 90.6 91.2 91.8 92.5 93.1 93.8 94.4 95.1 95.8 96.4 97.1 97.8 98.5 99.2

Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) m3/an 20405 22,812 23,929 25,031 24,875 24,719 24,565 24,411 24,259 24,107 23,902 23,698 23,496 23,296 23,097 22,900 22,705 22,511 22,319 22,129 21,913 21,700 21,489 21,279 21,072 20,867 20,664 20,463 20,263 20,066 19,852 19,641

Populatie conectata la sistemul de canalizare nr. 0 0 0 210 332 491 646 797 787 777 765 753 741 730 719 707 697 686 675 665 654 643 632 622 611 601 591 581 572 562 552 543

Grad de conectare la sistemul de canalizare % 0.00% 0.00% 0.00% 25.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Volum de apa uzata pe consumator casnic l/om/zi 0.0 0.0 0.0 81.6 82.1 82.7 83.3 83.9 84.5 85.0 85.6 86.2 86.8 87.5 88.1 88.7 89.3 89.9 90.6 91.2 91.8 92.5 93.1 93.8 94.4 95.1 95.8 96.4 97.1 97.8 98.5 99.2

Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie 

(facturata)
m3/an 0 0 0 6,258 9,950 14,832 19,652 24,411 24,259 24,107 23,902 23,698 23,496 23,296 23,097 22,900 22,705 22,511 22,319 22,129 21,913 21,700 21,489 21,279 21,072 20,867 20,664 20,463 20,263 20,066 19,852 19,641

Consumatori comerciali

Consum de apa al consumatorilor comerciali m3/an 10836 10,782 10,728 10,674 10,621 10,568 10,515 10,462 10,410 10,358 10,306 10,255 10,203 10,152 10,102 10,051 10,001 9,951 9,901 9,852 9,802 9,753 9,705 9,656 9,608 9,560 9,512 9,464 9,417 9,370 9,323 9,277

Consum de apa uzata al consumatorilor comerciali m3/an 0 0 10,728 10,674 10,621 10,568 10,515 10,462 10,410 10,358 10,306 10,255 10,203 10,152 10,102 10,051 10,001 9,951 9,901 9,852 9,802 9,753 9,705 9,656 9,608 9,560 9,512 9,464 9,417 9,370 9,323 9,277



Anexa 2.10.0 - Tabel situatia existenta - populatie conectata

Cantitati facturate

Total apa facturata m3/an 31,241 33,594 34,657 35,705 35,496 35,287 35,080 34,874 34,669 34,465 34,208 33,953 33,699 33,448 33,199 32,951 32,706 32,462 32,220 31,980 31,716 31,453 31,193 30,935 30,680 30,427 30,176 29,927 29,680 29,436 29,175 28,917

Total canalizare facturata m3/an 0 0 10,728 16,932 20,571 25,399 30,167 34,874 34,669 34,465 34,208 33,953 33,699 33,448 33,199 32,951 32,706 32,462 32,220 31,980 31,716 31,453 31,193 30,935 30,680 30,427 30,176 29,927 29,680 29,436 29,175 28,917

Productia de apa - pierderi

Total apa facturata m3/an 31,241 33,594 34,657 35,705 35,496 35,287 35,080 34,874 34,669 34,465 34,208 33,953 33,699 33,448 33,199 32,951 32,706 32,462 32,220 31,980 31,716 31,453 31,193 30,935 30,680 30,427 30,176 29,927 29,680 29,436 29,175 28,917

Nivelul pierderilor % 35.0% 37.6% 36.9% 36.3% 36.5% 36.7% 36.9% 37.1% 37.3% 37.5% 37.8% 38.0% 38.3% 38.5% 38.8% 39.0% 39.3% 39.5% 39.8% 40.0% 40.3% 40.6% 40.8% 41.1% 41.4% 41.7% 41.9% 42.2% 42.5% 42.8% 43.1% 43.3%

Nivelul pierderilor m3/an 20166 20,226 20,287 20,348 20,409 20,470 20,532 20,593 20,655 20,717 20,779 20,842 20,904 20,967 21,030 21,093 21,156 21,220 21,283 21,347 21,411 21,475 21,540 21,604 21,669 21,734 21,799 21,865 21,930 21,996 22,062 22,128

Cantitatea de apa preluata din surse m3/an 51,407 53,821 54,944 56,053 55,905 55,757 55,612 55,467 55,324 55,182 54,987 54,794 54,603 54,415 54,228 54,044 53,862 53,682 53,503 53,328 53,127 52,929 52,733 52,540 52,349 52,161 51,975 51,792 51,611 51,432 51,238 51,046

Cantitatea de apa uzata tratata

Total canalizare facturata m³/an 0 0 10,728 16,932 20,571 25,399 30,167 34,874 34,669 34,465 34,208 33,953 33,699 33,448 33,199 32,951 32,706 32,462 32,220 31,980 31,716 31,453 31,193 30,935 30,680 30,427 30,176 29,927 29,680 29,436 29,175 28,917

Nivelul infiltratiilor % 0.0% 0.0% 15.0% 10.1% 8.5% 7.0% 6.0% 5.2% 5.3% 5.3% 5.3% 5.4% 5.4% 5.5% 5.5% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% 6.0% 6.1% 6.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.4% 6.4% 6.5% 6.6%

Nivelul infiltratiilor m³/an 0 0 1,893 1,898 1,903 1,907 1,912 1,917 1,922 1,927 1,931 1,936 1,941 1,946 1,951 1,956 1,961 1,965 1,970 1,975 1,980 1,985 1,990 1,995 2,000 2,005 2,010 2,015 2,020 2,025 2,030 2,035

Cantitate apa uzata tratata m³/an 0 0 12,621 18,830 22,473 27,307 32,079 36,791 36,591 36,392 36,139 35,889 35,640 35,394 35,149 34,907 34,666 34,427 34,191 33,956 33,696 33,438 33,183 32,931 32,680 32,432 32,186 31,942 31,700 31,461 31,206 30,953



Consum apa

Aria OR Urban Rural 

Volum apa facturata (m
3
) 1,090,629 809,437 281,192

Pierderi de apa (m3) 704,006 522,495 181,511

Total 2021 (m3) 1,794,635 1,331,932 462,703

Consum apa in mediu urban si rural arie de operare (anul 2021).



281,192

181,511

462,703



Populatie
Ag. 

Economici

Institutii 

publice

Total 

consum 

colectat

Infiltratii si 

aflux de apa

Total 

influent in 

SE

MUNICIPIUL ORASTIE 15,732 97.00% 570,405 874,871 182,593 1,057,464

COMUNA BERIU 2,010 70.00% 65858 68,423 13,424 81,847

COMUNA ORASTIOARA DE SUS 0 0.00% 0 0 0 0

COMUNA RAPOLTU MARE 0 0.00% 0 0 0 0

COMUNA TURDAS 0 0.00% 0 0 0 0

COMUNA MARTINESTI 0 0.00% 0 0 0 0

TOTAL ARIE DE OPERARE 17,743 70.10% 636,263 943,294 196,017 1,139,311

Colectarea apei uzate pe tipuri de consumatori si aglomerari (anul 2021).

307,031

304,466

2565

0

0

0

0

UAT
Populatie 

conectata

Grad de 

conectare 

(%)

Colectare apa uzata

Cantitate 

apa uzata 

evacuata de 

catre 

populatie 

(facturata)  

[mc/an]

Consum noncasnic 

[mc/an]

Volum de apa colectat

[mc/an]



2021 2030 2035 2045 2050 2052

16,219 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061

15,732 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061

97% 100% 100% 100% 100% 100%

(mc/an) 570,405 555,634 532,345 485,678 462,486 452,691

l/cap/zi 99.3 105.7 109.5 117.4 121.6 123.3

Apa uzata 

noncasnic
(mc/an) 304,466 291,036 283,832 269,956 263,274 260,648

(mc/an) 182,593 186,743 189,089 193,870 196,305 197,288

% 17.3% 18.1% 18.8% 20.4% 21.3% 21.7%

1,057,464 1,033,413 1,005,267 949,503 922,065 910,627

2,872 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781

2,010 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781

70% 100% 100% 100% 100% 100%

(mc/an) 65,858 83,627 80,122 73,098 69,608 68,133

l/cap/zi 106.7 89.9 93.1 99.8 103.3 104.8

Apa uzata 

noncasnic
(mc/an) 2565 2,452 2,391 2,274 2,218 2,196

(mc/an) 13,424 13,729 13,902 14,253 14,432 14,504

% 16.4% 13.8% 14.4% 15.9% 16.7% 17.1%

81,847 99,808 96,415 89,626 86,258 84,834

1,903 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180

0 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180

0% 100% 100% 100% 100% 100%

(mc/an) 0 45,628 43,715 39,883 37,978 37,174

l/cap/zi 0.0 74.0 76.6 82.2 85.1 86.3

Apa uzata 

noncasnic
(mc/an) 0 4,689 4,573 4,349 4,241 4,199

(mc/an) 0 1,897 1,921 1,969 1,994 2,004

Aglomerare/UAT

   ORASTIE

Populatie totala

Populatie racordata

Grad de racordare (%)

Apa uzata 

casnica

Infiltratii si aflux 

de apa

Volum de apa uzata colectat

CLUSTER ORASTIE

BERIU

Populatie totala

Populatie racordata

Grad de racordare (%)

Apa uzata 

casnica

Infiltratii si aflux 

de apa

Volum de apa uzata colectat

 ORASTIOARA DE 

SUS

Populatie totala

Populatie racordata

Grad de racordare (%)

Apa uzata 

casnica

Infiltratii si aflux 

de apa

Prognoza colectare apa uzata.



% 0.0% 3.6% 3.8% 4.3% 4.5% 4.6%

0 52,213 50,208 46,201 44,214 43,377

1,794 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113

0 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113

0% 100% 100% 100% 100% 100%

(mc/an) 0 43,016 41,213 37,600 35,805 35,046

l/cap/zi 0.00 74.02 76.64 82.18 85.10 86.29

Apa uzata 

noncasnic
(mc/an) 0 3,994 3,895 3,704 3,613 3,577

(mc/an) 0 468 474 486 492 494

% 0.0% 10.5% 10.8% 11.6% 12.0% 12.1%

0 4,461 4,368 4,190 4,104 4,071

1,648 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022

0 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022

0% 100% 100% 100% 100% 100%

(mc/an) 0 45,489 43,583 39,762 37,863 37,061

l/cap/zi 0.0 85.2 88.2 94.6 97.9 99.3

Apa uzata 

noncasnic
(mc/an) 0 55,236 53,088 48,802 46,680 45,790

(mc/an) 0 1,813 1,836 1,882 1,906 1,915

% 0.0% 3.2% 3.3% 3.7% 3.9% 4.0%

0 57,048 54,923 50,684 48,585 47,705

875 777 719 611 562 543

0 777 719 611 562 543

0% 100% 100% 100% 100% 100%

(mc/an) 0 24,107 23,097 21,072 20,066 19,641

l/cap/zi 0.0 85.0 88.1 94.4 97.8 99.2

Apa uzata 

noncasnic
(mc/an) 0 10,358 10,102 9,608 9,370 9,277

(mc/an) 0 1,927 1,951 2,000 2,025 2,035

% 0.0% 5.3% 5.5% 6.1% 6.4% 6.6%

0 36,392 35,149 32,680 31,461 30,953

Volum de apa uzata colectat

 ORASTIOARA DE 

SUS

Infiltratii si aflux 

de apa

Volum de apa uzata colectat

Populatie totala

Populatie racordata

Grad de racordare (%)

Apa uzata 

casnica

Infiltratii si aflux 

de apa

MARTINESTI

Populatie totala

Populatie racordata

Grad de racordare (%)

Apa uzata 

casnica

Infiltratii si aflux 

de apa

Volum de apa uzata colectat

 TURDAS

Populatie totala

Populatie racordata

Grad de racordare (%)

Apa uzata 

casnica

Infiltratii si aflux 

de apa

Volum de apa uzata colectat

 RAPOLTU MARE



2021 2030 2035 2045 2050 2052

16,219 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061

15,895 14,397 13,320 11,334 10,423 10,061

[mc/an] 635,823 555,634 532,345 485,678 462,486 452,691

l/om/zi 109.6 105.7 109.5 117.4 121.6 123.3

Consum 

non-casnic
[mc/an] 173,614 165,956 161,848 153,935 150,125 148,628

[mc/an] 522,495 536,773 544,873 561,442 569,914 573,338

% 39.2% 42.7% 44.0% 46.7% 48.2% 48.8%

Cantitatea 

de apa 

preluata 

din surse

m3/an 1,331,932 1,258,363 1,239,066 1,201,055 1,182,525 1,174,657

2,872 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781

2,297 2,549 2,359 2,007 1,846 1,781

[mc/an] 65,858 83,627 80,122 73,098 69,608 68,133

l/om/zi 106.7 89.9 93.1 99.8 103.3 104.8

Consum 

non-casnic
[mc/an] 6,671 6,377 6,219 5,915 5,768 5,711

[mc/an] 62,067 63,763 64,725 66,693 67,700 68,107

% 35.0% 41.5% 42.8% 45.8% 47.3% 48.0%

Cantitatea 

de apa 

preluata 

din surse

m3/an 158,219 153,767 151,066 145,707 143,076 141,951

1,903 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180

1,332 1,689 1,563 1,330 1,223 1,180

[mc/an] 31,594 45,628 43,715 39,883 37,978 37,174

l/om/zi 65.0 74.0 76.6 82.2 85.1 86.3

Zona de alimentare cu apa

Populatie totala

Consum 

casnic

NRW

Populatie conectata

BERIU

Populatie conectata

Populatie conectata

NRW

Populatie totala

Consum 

casnic

 ORASTIE

ORASTIOARA 

DE SUS

Proiectia cerintei de apa potabila 

Populatie totala

Consum 

casnic



Consum 

non-casnic
[mc/an] 4,905 4,689 4,573 4,349 4,241 4,199

[mc/an] 23,560 24,204 24,569 25,316 25,698 25,853

% 40.0% 32.5% 33.7% 36.4% 37.8% 38.5%

Cantitatea 

de apa 

preluata 

din surse

m3/an 60,059 74,520 72,857 69,548 67,918 67,226

1,794 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113

1,435 1,592 1,473 1,253 1,153 1,113

[mc/an] 42,329 43,016 41,213 37,600 35,805 35,046

l/om/zi 80.8 74.0 76.6 82.2 85.1 86.3

Consum 

non-casnic
[mc/an] 4,178 3,994 3,895 3,704 3,613 3,577

[mc/an] 30,021 30,841 31,307 32,259 32,746 32,942

% 40.0% 39.6% 41.0% 43.9% 45.4% 46.0%

Cantitatea 

de apa 

preluata 

din surse

m3/an 76,528 77,851 76,415 73,563 72,163 71,565

1,648 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022

1,154 1,463 1,354 1,152 1,059 1,022

[mc/an] 60,597 45,489 43,583 39,762 37,863 37,061

l/om/zi 80.0 85.2 88.2 94.6 97.9 99.3

Consum 

non-casnic
[mc/an] 10,196 9,746 9,505 9,040 8,817 8,729

[mc/an] 45,697 46,946 47,654 49,103 49,844 50,144

% 45.0% 45.9% 47.3% 50.2% 51.6% 52.3%

Cantitatea 

de apa 

preluata 

din surse

m3/an 116,490 102,181 100,742 97,906 96,524 95,934

Populatie conectata

Populatie conectata

NRW

ORASTIOARA 

DE SUS

 RAPOLTU 

MARE

 TURDAS

Consum 

casnic

NRW

Populatie totala

Consum 

casnic

NRW

Populatie totala



875 777 719 611 562 543

700 777 719 611 562 543

[mc/an] 20,405 24,107 23,097 21,072 20,066 19,641

l/om/zi 79.9 85.0 88.1 94.4 97.8 99.2

Consum 

non-casnic
[mc/an] 10,836 10,358 10,102 9,608 9,370 9,277

[mc/an] 20,166 20,717 21,030 21,669 21,996 22,128

% 35.0% 37.5% 38.8% 41.4% 42.8% 43.3%

Cantitatea 

de apa 

preluata 

din surse

m3/an 51,407 55,182 54,228 52,349 51,432 51,046

Populatie conectata

MARTINESTI

Populatie totala

Consum 

casnic

NRW



Parametrii apei brute : Sursa Sibisel - Statia de Tratare Orastie

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 20.22 6.79 2.64 0.068 0.098 2.71 0.02 6.38 68.1 42 2 10

feb 38.85 6.99 2.72 0.052 0.03 2.31 0.05 5.67 65.1 90 20 0

mar 41.35 6.86 2,22 0,050 0.02 1 0.01 5.31 78.5 60 35 11

apr 15 7.06 2.7 0.018 0.047 2.41 0.03 6.12 72.3 80 30 10

mai 53.24 6.76 2.88 0.068 0.05 2.33 0.02 5.85 63.4 50 22 10

iun 67,0 6.88 3 0.093 0.036 2.45 0.01 6.03 68.7 430 40 10

iul 21.3 6.91 2.93 0.018 0.082 2.26 0.01 6.22 69.5 1230 130 320

aug 22.4 6.95 2.88 0.091 0.026 2.72 0.01 5.86 61.6 1170 110 130

sep 5.4 7.12 5.2 0.026 0.017 2.53 0.02 5.45 76.1 930 100 20

oct 4.9 7.06 3.2 0.094 0.061 2.36 0.006 6.28 75.6 240 30 10

noi 3.8 6.96 5.28 0.098 0.055 2.7 0.003 6.32 78.1 180 20 11

dec 11.19 6.89 4.9 0.082 0.018 2.31 0,010 6.15 76.1 30 20 10

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  0,200 200 1000 5000 2000 1000

MED 27.42 6.94 2.61 0.055 0.045 2.34 0.016 5.97 71.09 378 47 46

MAX 53.24 7.12 5.28 0.098 0.098 2.72 0.05 6.38 78.5 1230 130 320

MIN 3.8 6.76 2.64 0.018 0.017 1 0.003 5.31 61.6 30 2 0

Parametrii apei brute : Sursa Sibisel - Statia de Tratare Orastie

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 1.36 7.01 1.28 <0,015 <0,015 2.24 0.02 5.32 71.2 40 10 0

feb 9.55 6.76 2.37 <0,015 <0,015 2.3 0.02 5.12 69.3 30 15 0

mar 8.5 6.88 2.42 <0,015 <0,015 2.32 0.01 3.18 78.1 28 48 12

apr 5.7 7.02 1.57 0.018 <0,015 2.34 0.02 5.93 73.5 65 40 8

mai 35.58 6.76 1.86 0.068 <0,015 2.32 0.05 5.42 74.2 46 30 5

iun 24.12 6.98 1.78 <0,015 <0,015 2.31 0.08 5.01 69.3 98 60 13



iul 8.58 6.79 2 0.018 <0,015 2.47 0.01 5.81 68.6 403 120 29

aug 11.97 6.99 3.6 0.102 <0,015 2.26 0.01 5.45 71.9 120 100 56

sep 4.55 6.86 3.2 <0,015 <0,015 2.27 0.02 5.12 78 150 100 38

oct 2.91 7.06 2.78 <0,015 <0,015 2.26 0.01 5.93 73.9 70 40 12

noi 2.54 6.76 3.5 <0,015 <0,015 2.34 0.01 6.12 75.4 90 10 10

dec 4.43 6.88 1.68 <0,015 <0,015 2.32 0,010 5.84 73.8 40 5 2

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  0,200 200 1000 5000 2000 1000

MED 9.98 6.9 2.34 0.017 <0,015 2.31 0.022 5.35 73.1 99 48 16

MAX 35.58 7.06 3.6 0.102 0 2.47 0.08 6.12 78.1 403 120 56

MIN 1.36 6.76 1.28 0.018 0 2.24 0.01 3.18 68.6 28 5 0

Parametrii apei brute : Sursa Sibisel - Statia de Tratare Orastie

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.84 6.91 2.51 <0,015 <0,015 2.42 0.01 5.66 59.1 21 2 0

feb 11.63 6.95 2.68 <0,015 <0,015 2.64 0.02 5.71 63.5 12 20 10

mar 6.41 6.9 2.5 <0,015 <0,015 2.65 0.01 5.58 60.7 36 32 2

apr 2.17 6.99 2.35 <0,015 <0,015 2.37 0.006 5.69 55.2 48 50 0

mai 27.85 6.89 2.59 <0,015 <0,015 2.45 0.02 5.57 55.7 50 41 8

iun 67.46 7.02 2.68 <0,015 <0,015 2.52 0.02 5.66 50.8 100 50 15

iul 14.3 6.89 2.47 <0,015 <0,015 2.42 0.02 5.67 59.8 102 79 30

aug 10.56 6.98 2.76 <0,015 <0,015 2.47 0.025 5.63 61.1 78 82 42

sep 5.18 7.06 2.62 <0,015 <0,015 2.47 0.003 5.76 51.3 260 76 48

oct 10.23 7.01 2.84 <0,015 <0,015 2.49 0.01 5.68 53.4 50 102 10

noi 3.33 6.85 2.35 <0,015 <0,015 2.47 0.01 5.62 59.1 36 26 0

dec 2.51 6.8 2.59 0.094 <0,015 2.48 0,010 5.65 54.9 28 65 6

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  0,200 200 1000 5000 2000 1000

MED 13.71 6.94 2.58 <0,015 <0,015 2.49 0.013 5.66 57.05 69 52 14

MAX 67.46 7.06 2.84 0.094 0 2.65 0.025 5.76 63.5 260 102 48

MIN 2.17 6.8 2.35 0.094 0 2.37 0.003 5.57 50.8 12 2 0



Parametri apei brute : INTRARE Statia SIBISEL

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond Sulfati CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 20.5

feb 26.2

mar 44

apr 16

mai 24.8 6.21 4.28 <0,02 <0,05 2.8 12 4.24 67.3 320 80 100

iun 51

iul 23

aug 26

sep 6.5

oct 3.8

noi 3.2

dec 10.4

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 21.28 6.21 4.28 <0,02 <0,05 2.8 12 4.24 67.3 320 80 100

MIN 3.2 6.21 4.28 0 0 2.8 12 4.24 67.3 0 0 320 80 100

MAX 51 6.21 4.28 0 0 2.8 12 4.24 67.3 0 0 320 80 100

Parametri apei brute : INTRARE Statia SIBISEL

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond Sulfati CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.63

feb 9.4

mar 8.5

apr 8.2 6.89 5.12 0.123 <0,05 3.7 16 5.318 56.8 260 60 10

mai 36.1

iun 22.3

iul 8.8

aug 10.7

sep 5.5

oct 3.6

noi 4.5



dec 4.2

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 10.37 6.89 5.12 0.123 <0,05 3.7 16 5.318 56.8 260 60 10

MIN 2.63 6.89 5.12 0.123 0 3.7 16 5.318 56.8 0 0 260 60 10

MAX 36.1 6.89 5.12 0.123 0 3.7 16 5.318 56.8 0 0 260 60 10

Parametri apei brute : INTRARE Statia SIBISEL

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond Sulfati CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.84

feb 11.63

mar 6.41

apr 2.17

mai 27.85

iun 67.46

iul 14.3

aug 10.56

sep 5.18

oct 10.23

noi 3.33

dec 2.63 6.79 1.28 <0,02 <0,05 2.71 15 6.382 68.1 120 20 0

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 13.72 6.79 1.28 <0,02 <0,05 2.71 15 6.382 68.1 120 20 0

MIN 2.17 6.79 1.28 0 0 2.71 15 6.382 68.1 0 0 120 20 0

MAX 67.46 6.79 1.28 0 0 2.71 15 6.382 68.1 0 0 120 20 0



Parametri apei POTABILE : Statia Orastie

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond Clor rez.liberduritate CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µ/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.51 6.8 1.93 <0,015 <0,015 1.42 17.9 2.48 56.3 0.61 2.02 0 0 0

feb 2.64 6.8 1.87 <0,015 <0,015 1.51 20 2.83 59.1 0.51 2.24 0 0 0

mar 2.45 6.8 2.13 <0,015 <0,015 1.48 10 2.74 57.8 0.64 2.02 0 0 0

apr 2.06 6.78 1.84 <0,015 <0,015 1.32 10 2.43 63.5 0.73 1.85 0 0 0

mai 1.57 6.9 1.81 <0,015 <0,015 0.82 20 2.8 45.1 0.86 2.07 0 0 0

iun 2.56 6.8 2.1 <0,015 <0,015 0.33 20 2.83 71.6 0.93 1.8 0 0 0

iul 2.58 6.85 2.2 <0,015 <0,015 0.42 80 2.81 51.8 0.78 1.9 0 0 0

aug 1.76 6.8 1.76 <0,015 <0,015 0.48 80 2.48 49.1 0.68 2.02 0 0 0

sep 1.17 6.8 1.72 <0,015 <0,015 0.63 10 2.41 58.4 0.77 1.85 0 0 0

oct 1.27 6.8 1.68 <0,015 <0,015 1.4 10 2.43 66.5 0.59 1.81 0 0 0

noi 1.31 6.8 1.8 <0,015 <0,015 1.32 10 2.48 43.5 0.71 1.8 0 0 0

dec 1.05 6.8 1.59 <0,015 <0,015 0.34 10 2.48 47.5 0.67 2.24 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.91 6.81 1.87 0.96 24.83 2.6 55.85 0.71 1.97 0 0 0

MAX 2.64 6.9 2.2 0 0 1.51 80 2.83 71.6 0.93 2.24 0 0 0

MIN 1.05 6.78 1.59 0 0 0.33 10 2.41 43.5 0.51 1.8 0 0 0

In luna iulie 2018 parametrul aluminiu a fost depasit in mai multe randuri la Statia Orastie si pe retelele din Orastie

DSP Hunedoara a declarat apa nepotabila in Orastie ,in Luna iulie 2018. din cauza depasirilor repetate a valorii sdmise la parametrul Aluminiu

Parametri apei POTABILE : Statia Orastie

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µ/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 0.57 6.8 1.5 <0,015 <0,015 1.24 26 2.13 45.8 0.62 1.65 0 0 0

feb 1.79 6.8 2 <0,015 <0,015 0.3 10 2.83 58.7 0.51 1.85 0 0 0

mar 1.31 6.8 1.68 <0,015 <0,015 0.32 10 2.13 36.8 0.67 2.83 0 0 0

apr 1.27 6.8 1.51 <0,015 0.02 0.34 10 2.13 38.8 0.63 1.65 0 0 0

mai 1.83 6.8 1.89 <0,015 0.012 0.32 24 2.48 56.6 0.62 1.85 0 0 0

iun 2.95 6.8 1.76 <0,015 0.096 0.32 24 2.13 54.4 0.6 2.02 0 0 0

iul 0.92 6.8 1.5 0.06 0.03 1.47 14 2.48 55.1 0.67 1.65 0 0 0

aug 1.13 6.8 1.43 <0,015 <0,015 0.26 16 2.13 67.3 0.61 2.02 0 0 0



sep 0.96 6.8 1.51 <0,015 <0,015 0.27 22 2.13 66.1 0.71 2.02 0 0 0

oct 0.76 6.8 1.68 0.048 <0,015 0.26 15 2.48 64.7 0.63 2.02 0 0 0

noi 0.73 6.8 1.59 <0,015 0.06 0.34 17 2.48 57.5 0.61 1.65 0 0 0

dec 1.31 6.8 1.9 <0,015 <0,015 0.32 15 2.48 55.8 0.57 1.85 0 0 0

CMA  ≤1 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.29 6.8 1.66 0.48 16.92 2.33 54.32 0.63 1.86 0 0 0

MAX 2.95 6.8 2 0.06 0.096 1.47 26 2.83 67.3 0.71 2.83 0 0 0

MIN 0.57 6.8 1.43 0.048 0.012 0.26 10 2.13 36.8 0.51 1.65 0 0 0

Parametri apei POTABILE : Statia Orastie

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µ/l mg/l microS/cm mg/l gr.ger nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 0.94 7 1.51 <0,015 <0,015 0.43 4 2.48 59.1 0.66 2.13 0 0 0

feb 1.57 7 1.68 <0,015 <0,015 0.64 12 2.48 43.5 0.71 2.24 0 0 0

mar 0.87 7 1.51 <0,015 <0,015 0.65 6 2.48 40.7 0.58 2.28 0 0 0

apr 0.97 7 1.35 <0,015 <0,015 0.37 6 2.48 45.2 0.69 1.62 0 0 0

mai 1.15 7 1.59 <0,015 <0,015 0.45 3 2.13 45.7 0.57 1.68 0 0 0

iun 2.43 7 1.68 <0,015 <0,015 0.52 12 2.48 50.8 0.66 1.52 0 0 0

iul 1.33 7 1.47 <0,015 <0,015 0.42 3 1.83 49.8 0.67 1.52 0 0 0

aug 1.94 7 1.76 <0,015 <0,015 0.47 5 2.48 61.1 0.63 1.62 0 0 0

sep 1.39 7 1.63 <0,015 <0,015 0.47 3 2.13 51.3 0.75 1.62 0 0 0

oct 1.89 7 1.64 <0,015 <0,015 0.49 8 2.48 53.4 0.68 1.6 0 0 0

noi 1.26 7 1.35 <0,015 <0,015 0.47 7 1.98 39.1 0.62 1.68 0 0 0

dec 1.23 7 1.59 <0,015 <0,015 0.48 17 2.18 54.9 0.65 1.68 0 0 0

CMA  ≤1 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.41 7 1.58 0.49 7.17 2.31 49.55 0.66 1.77 0 0 0

MAX 2.43 7 1.76 0 0 0.65 17 2.48 61.1 0.75 2.28 0 0 0

MIN 0.87 7 1.35 0 0 0.37 3 1.83 39.1 0.57 1.52 0 0 0



Anexa 2.10.4 - Lungimi retele apa-Orastie

Nr.brans

amente 

ag.ec.

Nr.bran

sament

e 

casnici

Denumire strada 25 32 40 50 63 90 110 125 140 160 180 200 315 400 100 133 200 300 315 2"

1 MAI 1 114 57 1572 CV101 CV98 CV97

9 MAI 4 73 232 583 521 172.53 CV75 CV77 CV78 (OL zona raului)

ACADEMICIAN DR. DAVID PRODAN 0 34 386 Vi36 CV126

AL.I. CUZA 0 45 520 135.7

ANDREI SAGUNA 1 22 466 73 CV38 CV39 CV40

ARCULUI 0 27 461 CV122 CV120

ARMATEI 15 29 1532 170 Vi6 Vi4 CV14 CV24

PTA.AUREL VLAICU 12 9 310 100 CV32 CV53 CV52

AVRAM IANCU 5 1 144 279 234 CV26 CV27 CV28

BABES VICTOR 0 20 303 CV60 CV59

BARITIU GHEORGHE 4 56 314 CV59 CV52

BUDAI I. DELEANU 0 7 217

CAMPUL NOU 1 42 363 431 Vi29 CV113 CV114

CASTAULUI 3 98 1655 CV70

CETATII 0 4 268 CV51 CV52

CLOSCA 0 46 680.36

CODRULUI (NU E) 12 31
COJOCARILOR 0 23 100 158 332.92 CV6 (OL) Vi19 CV5

CREANGA 2 2 186 CV33 CV50

CRISAN 2 111 121.4 148.93 821.84 305.16 CV58 CV2 CV56

DACILOR 1 46 97 597 97 CV55 CV54 CV13 CV14

DEALUL BEMILOR 0 7 164 827

DEALUL MIC 2 169 98 328 3313 520.3 CV19 CV12 CV15 CV17 CV16 Vi5

DEALUL MIC (rezervor chimica - stap) 0 0 1068.2

STAP ORASTIE - IJTL 0 0 31 238 1301.61

DECEBAL 1 33 591 420 CV13 Vi2 Vi3

DIGULUI 0 123 363 956 CV86 CV85 CV64 CV65 Vi21 CV86 CV87

DOMINIC STANCA 1 83 209 12.64 586.88 CV1 CV31

DR. AUREL VLAD 0 33 656 CV57 CV59

DR. STELIAN IVASCU 0 24 586 41

EROILOR 46 8 781 391 543 CV24 Vi56 CV147 CV155 CV156 CV26

EROU  MORAR C.G.(NU ESTE APA) 1 13

EROU  MUNTEAN O. N. 1 69 47 171 1254 117 CV96 CV99

FUNDATURII 0 26 149 441 Vi20

GARII 7 86 556 1243 1575 CV93 Vi22 CV91 CV88 Vi23 Vi24

GENERAL ZANESCU 0 5 150 76 CV22 Vi6 Vi7

GEORGE COSBUC 3 36 490 CV44 CV39 CV35

GEORGE ENESCU 0 12 151 CV23

GHEORGHE DOJA 0 84 967 969.15 CV75 CV6

GHEORGHE LAZAR 7 19 556 CV49 CV61 CV48

GHEREA DOBROGEANU 3 40 566 340 448 118 Vi15 CV127 CV47 CV46 CV124 CV125

GRADISTEI 12 6 533 CV60 CV61

HOREA 5 80 266.02 857 409.74 CV3 CV 71 CV 72 CV73 CV44 CV45

ILARIE CHENDI 1 11 121 144

IOAN MIHU 0 25 318 Vi2 Vi3

KOGALNICEANU 3 75 289 1060 Vi33 Vi34 CV119 CV121 CV120 CV123 CV124

LIBERTATII 0 63 697 742.94 CV9 CV118 CV8

LIVIU REBREANU 0 26 272 Vi29 Vi31

LUMINII 6 3 381 CV48 CV47

LUNCII 14 203 103 620 482 198 624 3704 CV89 CV90 Vi26

MIHAI EMINESCU 4 23 132 CV29 CV28

MIHAI VITEAZU 1 17 338 CV112

MOTILOR 1 27 312 CV82

MORII 3 40 245 396 CV43 CV42 CV41 Vi11

CARTIER MURESULUI 41 2 283 1147 652 231 343 CV133 CV132 Vi42 CV130 Vi41 Vi40 Vi38 Vi39 CV131 Vi37

MUZICANTILOR 0 29 248 Vi146 CV83

NICOLAE BALCESCU 49 90 844 Vi8 CV33 Vi9 Vi10

NICOLAE IORGA 1 16 154 CV36

NICOLAE TITULESCU (CAR IMO) 29 89 298 1221 1298 1180 CV115 CV107 CV106 Vi128 CV105 Vi26 CV110

OCTAVIAN GOGA 30 30 200 205 CV28 CV37 CV34 CV38

OITUZ 2 54 664 CV104 CV102 CV101

PANDURILOR 1 21 332 CV103 Vi22

PETRU MAIOR 0 108 240 1563 623.18 CV4 CV69 CV68

PIATA VICTORIEI 21 80 51 513 CV30 CV31 CV32 CV29 Vi8

PLANTELOR 9 150 613 CV66 cv6 cv62 CV63 CV65

POPA SAPCA 0 50 209 660.6 Vi17 Vi18 CV67 CV66

CARTIER PRICAZULUI 85 30 626 1769 186 515 359 579 1162 184 CV154 CV153 CV152 Vi55 Vi53 CV141 CV140 Vi47 CV145 CV144 CV134 Vi47 CV142 CV143 CV146 CV149 CV139 CV137 CV136 Vi58 Vi49 Vi48 CV135

NICOLAE VAIDEAN 0 21 508 165 526 CV150

SPALATORIE DENES-PRICAZULUI-COLT ANL 0 0 523.39 CV134

PRIMAVERII 2 40 395 CV44 CV43 CV40

PROGRESULUI 4 78 666 544 Vi29 CV116 Vi32 CV118

STADIONULUI 0 5 200 Vi57 Vi9

T. VLADIMIRESCU 7 99 51 1066 147.59 CV8(ol) CV74 CV62 CV75

TIRGULUI 3 44 48 1078 2178 CV80 CV79 CV78 CV81 CV82

UNIRII 60 165 492 928 1528 1925 810 365.66 CV11(OL) CV129 CV128 CV115 CV101 CV100 CV95 CV92 CV93 CV94 CV10 Vi11

VANATORILOR 0 14 217

VASILE ALECSANDRI 0 8 200 CV111

VIILOR 4 120 176 734 591 569 27 CV1 CV55 Vi13 Vi14 CV56 Vi12 CV53

VIITORULUI 0 15 377 364 Vi43 Vi44 Vi45 Vi46

TOTAL 533 3667 103 1240 529 1246 9546.93 197 47011.82 970 8799 1759 810 6794.6 1020 738 586.9 136 238 6447.79 889.05 289.5

79924 TOTAL OL 8586.95

TOTAL ORASTIE

Aductiune Sibisel - STAP Orastie 14250 OL Dn400

OL

TOTAL PEHD

88510.74

PEHD



Anexa 2.10.5 - Reabilitare retele apa

NR. 

CRT
Strada Material

Diametru 

(mm)

Lungime 

conducta 

(m)

An PIF Material
Diametru 

(mm)

Lungime 

conducta

 (m)

2019 2020 2021
Categoria 

I

Categoria 

II

Avarii 

inregistrate

(in 3 ani)

Cost 

remediere 

avarii

(cost 

mediu/ 

avarie)

Nr. de 

consuma

tori 

afectati

Ore 

intrerupere/

avarie

Suprafata 

conducta

(mp)

Volum 

conducta 

(mc)

Volum 

estimat 

pierderi

Medie 

avarii/an

-nr.-

Cost mediu 

remediere 

avarii/an

-lei-

Consum 

spalare 

conducte in 

urma 

avariilor 

(mc/an)

Cost mediu 

total/an 

(remed. 

avarii + apă 

pierdută)

-lei-

Observatii

1 Libertatii PEID 160 697 1996 PEID 160 697 13 18 21 da 52 774.36 63 6 350.35 14.01 9,408.46 6.5 5033.34 182.18 128,727.64

2 Viilor OL 300 27 1979 PEID 300 27 10 15 17 da 42 1593.44 120 7

25.45 1.91 683.36 5.25 8,365.56 20.04

133,978.50

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

3 Crisan OL 300 305.16 1979 PEID 300 305.16 12 14 16 da 42 1593.44 111 7

287.61 21.57 7,723.51 5.25 8,365.56 226.49

156,858.99

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

4 Horea OL 300 409.74 1979 PEID 300 409.74 10 12 15 da 37 1593.44 80 7

386.17 28.96 10,370.40 4.63 7,369.66 267.91

135,957.84

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

5 Petru Maior OL 300 623.18 1979 PEID 300 623.18 8 12 15 da 35 1593.44 108 7

587.33 44.05 15,772.51 4.38 6,971.30 385.44

142,758.96

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

6 Cojocarilor OL 300 332.92 1979 PEID 300 332.92 5 8 10 da 23 1593.44 23 7

313.77 23.53 8,426.11 2.88 4,581.14 135.31

66,897.19

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

7 Gheorghe Doja OL 300 969.15 1979 PEID 300 969.15 21 23 27 da 71 1593.44 84 7

913.40 68.51 24,528.91 8.88 14,141.78 1,215.97

456,243.85

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

8 Libertatii OL 300 742.94 1979 PEID 300 742.94 25 28 31 da 84 1593.44 63 7

700.20 52.52 18,803.60 10.50 16,731.12 1,102.82

588,141.98

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

9 Unirii OL 315 365.66 1979 PEID 300 365.66 21 28 35 da 84 1593.44 165 7

361.86 28.50 9,717.49 10.50 16,731.12 598.42

558,612.12

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

10
Spalatorie Denes-

ANL NOU
OL 315 523.39 1979 PEID 300 523.39 20 24 25 da 69 1593.44 0 7

517.95 40.79 13,909.19 8.63 13,743.42 703.60

400,815.87

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

11 9 mai(langa rau) OL 63 172.53 1980 PEID 200 172.53 12 13 13

da

38 645

73 6 34.15 0.54 917.00 4.75 3,063.75 5.11

46,638.70

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

12 A.I.CUZA OL 133 135.7 1981 PEID 140 135.7 9 12 14

da

35 853.93

45 6 56.70 1.89 1,522.64 4.38 3,735.94 16.50

53,982.84

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

13
Erou Ovidiu 

Munteanu
OL 63 117 1980 PEID 63 117 8 10 11

da

29 645

69 4 23.16 0.36 621.86 3.63 2,338.13 2.64

27,448.15

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

14 Tudor Vladimirescu OL 300 147.59 1982 PEID 300 147.59 8 9 10

da

27 1593.44

99 7 139.10 10.43 3,735.46 3.38 5,377.86 70.42

66,591.08

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

16 George Cosbuc PEID 200 490 1997 PEID 200 490 5 8 11 da 24 1457.56 36 5 307.88 15.39 8,267.84 3.00 4,372.68 92.36 66,224.60

17 Conducta Aductiune Sibisel-OrastieAZBO+OL 400 14250 1979 PEID/PAFSIN 400 14250

21 28 31 da

80

9524.21 4,000 14 17,907.08 1,790.71 480,884.58 10.00 95,242.10 35,814.16

4,420,137.87

O mare parte din conducta are traseul pe proprietate privata          

Conductele din azbociment care pun probleme de calitate a apei 

transportate, iar prin reglemetarea europeana trebuie înlocuite.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; rețele de 

distribuție. Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare au o 

durata normal de functionare conform legislatiei de 34-36 ani

18 Dealu Mic-Rezervoare ChimicaOL 300 1068.2 1979 PEID 300 1068.2

15 24 32 da

71

1593.44 120 7 1,006.75 75.51 27,035.84 8.88 14,141.78 1,340.24

464,391.36

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

19 Dobrogeanu Gherea PEID 110 566 1996 PEID 110 566 11 14 13 da 38 608.413 40 4 195.60 5.38 5,252.61 4.75 2,889.96 51.10 58,252.94

20 Dealu Mic-IJTL OL 200 238 1970 PEID 200 238

20 24 25 da

69

1457.56 2,000 6 149.54 7.48 4,015.81 8.63 12,571.46 128.98

338,337.77

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

21 Dealu Mic-IJTL OL 300 1301.61 1970 PEID 300 1301.61

12 14 19 da

45

1,593 1,700 7 1,226.74 92.01 32,943.38 5.63 8,963.10 1,035.06

258,318.29

Depasita Durata normala de functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv traversările. Galerii subterane pentru 

instalații tehnico-edilitare au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

22 David Prodan PEID 110 386 2001 PEID 110 386 7 8 11 da 26 703.445 34 4 133.39 3.67 3,582.17 3.25 2,286.20 23.84 33,932.46

23868.77 23868.77

NOTA: Categoria I Perfomanta in functionare Dn110 1,069.00 8,603,249.01

Categoria II Conditii de functionare Dn 110-225 1,597.53

Dn 225-300 6,816.54

Existenta Reabilitare Motivul inlocuirii



Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia SIBISEL

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond Clor rez.liberduritate CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 1.08 7.2 1.48 <0,02 <0,05 1.46 6.15 81 0.38 2.1 0 0 0

feb 2.55 7.3 1.28 <0,02 <0,05 2.59 6.38 84.9 0.42 1.68 0 0 0

mar 1.36 7.1 1.32 <0,02 <0,05 1.44 3.28 85 0.48 2.1 0 0 0

apr 1.27 7.3 1.15 <0,02 <0,05 1.48 2.46 84 0.42 2 0 0 0

mai 1.13 7.1 1.22 <0,02 <0,05 1.52 3.16 83 0.48 1.8 0 0 0

iun 2.18 7 1.08 <0,02 <0,05 1.48 6.22 88 0.44 1.6 0 0 0

iul 1.15 7.2 1.36 <0,02 <0,05 1.5 5.48 81 0.38 1.8 0 0 0

aug 1.22 7.3 1.08 0.032 <0,05 1.46 5.12 86 0.38 1.7 0 0 0

sep 1.33 7.5 1.86 <0,02 <0,05 1.46 7.09 82.6 0.39 1.66 0 0 0

oct 1.06 7.7 2.61 <0,02 <0,05 1 6.18 82.4 0.48 2.02 0 0 0

noi 1.16 7.2 1.58 <0,02 <0,05 1.48 6.22 84 0.46 1.7 0 0 0

dec 1.96 7.3 1.92 <0,02 <0,05 2.39 7.09 91 0.45 2.2 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.45 7.27 1.5 <0,02 <0,05 1.6 5.4 84.41 0.43 1.86 0 0 0

MIN 1.06 7 1.08 0.032 0 1 0 2.46 81 0.38 1.6 0 0 0

MAX 2.55 7.7 2.61 0.032 0 2.59 0 7.09 91 0.48 2.2 0 0 0

Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia SIBISEL

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 1.27 6.84 1.25 <0,02 <0,05 3.51 24.73 5.32 124 0.45 3.14 0 0 0

feb 1.03 7.1 1.12 <0,02 <0,05 2.02 5.1 68 0.48 2.8 0 0 0

mar 1.51 7.2 1.02 <0,02 <0,05 1.78 5.2 76 0.44 3.12 0 0 0

apr 0.97 7 0.96 <0,02 <0,05 2.09 27.28 5.32 124 0.39 2.83 0 0 0

mai 1.03 7.2 1.02 <0,02 <0,05 2 3.2 85 0.46 3.1 0 0 0

iun 1.44 7.3 1.03 <0,02 <0,05 2.1 5.2 122 0.44 3.12 0 0 0

iul 1.46 7 1.03 <0,02 <0,05 2.11 25.11 5.1 88 0.48 3.36 0 0 0

aug 1.68 7.1 1.02 <0,02 <0,05 1 5.2 131.2 0.39 3.6 0 0 0



sep 1.15 7 1.2 <0,02 <0,05 1 5.1 78 0.49 2.7 0 0 0

oct 1.22 7.4 1.3 <0,02 <0,05 0.05 3.1 116.4 0.34 3.7 0 0 0

noi 1.16 7.46 1.02 <0,02 <0,05 1 5.32 71.5 0.49 1.66 0 0 0

dec 2.15 7.1 1.2 <0,02 <0,05 2.11 5.2 115 0.48 1.86 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.34 7.14 1.1 <0,02 <0,05 1.73 25.71 4.86 99.93 0.44 2.92 0 0 0

MIN 0.97 6.84 0.96 0 0 0.05 24.73 3.1 68 0.34 1.66 0 0 0

MAX 2.15 7.46 1.3 0 0 3.51 27.28 5.32 131.2 0.49 3.7 0 0 0

Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia SIBISEL

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l gr.ger nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 1.49 7.1 1.52 <0,015 <0,015 0.44 2.48 48 0.44 1.62 0 0 0

feb 2.11 6.93 1.59 <0,015 <0,015 0.66 2.83 44.1 0.45 2.24 0 0 0

mar 2.22 7 1.47 <0,015 <0,015 0.52 2.48 55.2 0.48 1.6 0 0 0

apr 1.15 7.2 1.51 <0,015 <0,015 0.48 2.32 45.3 0.46 1.5 0 0 0

mai 1.39 6.8 1.43 <0,015 <0,015 0.47 3.09 42.8 0.38 1.52 0 0 0

iun 2.16 7 1.51 <0,015 <0,015 0.41 2.48 44.2 0.47 1.6 0 0 0

iul 1.44 7.1 1.42 <0,015 <0,015 0.5 2.82 48 0.48 1.62 0 0 0

aug 1.56 7 1.59 <0,015 <0,015 0.48 2.13 49.7 0.42 1.52 0 0 0

sep 1.35 6.9 1.55 <0,015 <0,015 0.48 2.48 48 0.49 1.66 0 0 0

oct 1.39 7 1.59 <0,015 <0,015 0.44 2.34 48 0.49 1.58 0 0 0

noi 1.64 6.7 1.35 <0,015 <0,015 0.47 6 2.48 40.1 0.48 1.6 0 0 0

dec 2.16 7 1.46 <0,015 <0,015 0.48 2.48 48.6 0.45 1.62 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.67 6.98 1.5 <0,015 <0,015 0.49 6 2.53 46.83 0.46 1.64 0 0 0

MIN 1.15 6.7 1.35 0 0 0.41 6 2.13 40.1 0.38 1.5 0 0 0

MAX 2.22 7.2 1.59 0 0 0.66 6 3.09 55.2 0.49 2.24 0 0 0



Parametri apei brute : INTRARE Statia Costesti VALORI MEDII

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.91

feb 3.16

mar 5.22

apr 2.19

mai 4.68 7.12 2.36 <0,02 <0,05 2.45 5.43 127 250 140 90

iun 4.2

iul 3.66

aug 1.88

sep 1.51

oct 1.37

noi 2.16

dec 4.15

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 3.09 7.12 2.36 <0,02 <0,05 2.45 5.43 127 250 140 90

MIN 1.37 7.12 2.36 0 0 2.45 5.43 127 250 140 90

MAX 5.22 7.12 2.36 0 0 2.45 5.43 127 250 140 90

Parametri apei brute : INTRARE Statia Costesti VALORI MEDII

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.67

feb 2.37

mar 4.12

apr 3.15 7.31 2.45 <0,02 <0,05 2.78 5.32 115 130 40 4

mai 5.36

iun 3.92

iul 3.42

aug 2.67

sep 1.43

oct 1.36

noi 1.15

dec 2.36

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 2.83 7.31 2.45 <0,02 <0,05 2.78 5.32 115 130 40 4

MIN 1.15 7.31 2.45 0 0 2.78 5.32 115 130 40 4

MAX 5.36 7.31 2.45 0 0 2.78 5.32 115 130 40 4

Parametri apei brute : INTRARE Statia COSTESTI VALORI MEDII

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.37

feb 4.52

mar 3.94

apr 1.03

mai 3.23

iun 4.12

iul 3.42 7.56 0.84 <0,02 <0,05 2.55 5.67 140 1230 130 650

aug 2.17

sep 1.32

oct 2.36

noi 1.83

dec 5.12

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 2.95 7.56 0.84 <0,02 <0,05 2.55 5.67 140 1230 130 650

MIN 1.03 7.56 0.84 0 0 2.55 5.67 140 1230 130 650

MAX 5.12 7.56 0.84 0 0 2.55 5.67 140 1230 130 650



Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia COSTESTI

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond Clor rez.liberduritate CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 0.56 7.32 0.61 <0,02 <0,05 2.52 10 6.32 143 0.15 2.88 0 0 0

feb 0.44 7.16 0.58 <0,02 <0,05 2.48 12 7 144 0.32 2.74 0 0 0

mar 1.33 7.24 0.6 <0,02 <0,05 2.74 43 6.36 148 0.13 2.69 0 0 0

apr 1.16 7.41 0.61 <0,02 <0,05 2.82 259.6 6.38 134 0.26 4.14 0 0 0

mai 0.98 7.51 0.46 <0,02 <0,05 2.53 36 7 138 0.27 5 0 0 0

iun 1.27 7.1 0.43 <0,02 <0,05 2.52 20 7.08 145 0.03 2.7 0 0 0

iul 1.53 7.19 0.26 <0,02 <0,05 2.48 15 6.42 147 0.38 2.8 0 0 0

aug 1.89 7.93 0.22 <0,02 <0,05 2.48 10 7.09 148 0.32 2.8 0 0 0

sep 1.01 8.02 0.61 <0,02 <0,05 2.78 22 6.32 147 0.34 2.77 0 0 0

oct 1.21 7.31 0.55 <0,02 <0,05 2.78 10 6.44 148 0.32 2.68 0 0 0

noi 1.44 7.4 0.61 <0,02 <0,05 1.72 20 6.32 138 0.18 4.2 0 0 0

dec 1.68 7.43 0.42 <0,02 <0,05 2.48 10 6.36 133 0.35 2.8 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 1.21 7.42 0.49 <0,02 <0,05 2.53 38.97 6.59 143 0.25 3.18 0 0 0

MIN 0.44 7.1 0.22 0 0 1.72 10 6.32 133 0.03 2.68 0 0 0

MAX 1.89 8.02 0.61 0 0 2.82 259.6 7.09 148 0.38 5 0 0 0

Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia COSTESTI

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 0.43 6.84 1.25 <0,02 <0,05 3.51 24.73 5.318 124 0.41 3.14 0 0 0

feb 0.78 7.1 1.2 <0,02 <0,05 2.01 25.3 5.31 118 0.23 3.12 0 0 0

mar 1.12 7.2 1.3 <0,02 <0,05 2.03 24.2 5.1 115 0.35 3.26 0 0 0

apr 0.97 7.37 0.96 <0,02 <0,05 2.09 27.38 5.318 124 0.38 2.83 0 0 0

mai 0.85 7 1 <0,02 <0,05 2.05 26.4 5.2 122 0.34 2.91 0 0 0

iun 0.69 7.1 1.1 <0,02 <0,05 2.01 30.18 5.3 119 0.46 3.18 0 0 0

iul 0.58 7 1.03 <0,02 <0,02 2.11 25.11 5.1 131.2 0.48 3.36 0 0 0

aug 0.76 7.2 1.2 <0,02 <0,05 2.05 28.1 5.3 126 0.38 2.88 0 0 0

sep 0.92 7.1 1.2 <0,02 <0,05 2.05 22.9 5.1 123 0.46 2.85 0 0 0



oct 0.54 7.4 1.3 0.053 0.002 2.05 20.4 5.1 116.4 0.34 3.7 0 0 0

noi 0.73 7 1.1 <0,02 <0,05 2.01 27.3 5.31 125 0.42 3.12 0 0 0

dec 0.15 7.1 1.3 <0,02 <0,05 2.1 26.2 5.31 122 0.48 3.18 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 0.71 7.12 1.16 <0,02 <0,05 2.17 25.68 5.23 122.13 0.394 3.13 0 0 0

MIN 0.15 6.84 0.96 0.053 0.002 2.01 20.4 5.1 115 0.23 2.83 0 0 0

MAX 1.12 7.4 1.3 0.053 0.002 3.51 30.18 5.318 131.2 0.48 3.7 0 0 0

Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia COSTESTI

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Alum Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l microS/cm mg/l gr.ger nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 1.32 7.2 1.43 <0,015 <0,015 1.51 20 2.83 105 0.48 2.24 0 0 0

feb 0.98 7.1 1.38 <0,015 <0,015 1.58 21.3 2.62 122 0.36 3.13 0 0 0

mar 1.26 7 1.41 <0,015 <0,015 1.53 22 2.4 135 0.41 3.18 0 0 0

apr 1.43 7.2 1.43 <0,015 <0,015 1.64 24.8 2.48 132 0.28 3.28 0 0 0

mai 2.65 7.1 2.13 <0,015 <0,015 1.02 36.2 2.36 128 0.43 3.57 0 0 0

iun 1.13 7.1 1.4 <0,015 <0,015 1.62 22 2.72 133 0.38 3.16 0 0 0

iul 1.18 7 1.43 <0,015 <0,015 0.58 12 2.83 138 0.48 1.69 0 0 0

aug 2.19 7.1 1.84 <0,015 <0,015 0.64 43 2.42 142 0.42 3.2 0 0 0

sep 1.26 7.2 1.43 <0,015 <0,015 1.02 32 2.36 126 0.44 3.15 0 0 0

oct 3.26 7 2.32 <0,015 <0,015 1.32 26 2.48 147 0.49 2.21 0 0 0

noi 2.65 7.1 1.43 <0,015 <0,015 2.02 22 2.82 131 0.39 4.14 0 0 0

dec 4.81 7.1 2.2 <0,015 <0,015 2.34 54 2.42 141 0.45 2.91 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 2.01 7.1 1.65 <0,015 <0,015 1.4 27.94 2.56 131.67 0.42 2.99 0 0 0

MIN 0.98 7 1.38 0 0 0.58 12 2.36 105 0.28 1.69 0 0 0

MAX 4.81 7.2 2.32 0 0 2.34 54 2.83 147 0.49 4.14 0 0 0



Parametri apei brute : INTRARE Statia BOIU

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian

feb

mar 1.67 7.12 0.84 <0,02 <0,05 2.88 7.09 481 10 0 0

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 1.67 7.12 0.84 <0,02 <0,05 2.88 7.09 481 10 0 0

MIN 1.67 7.12 0.84 0 0 2.88 7.09 481 10 0 0

MAX 1.67 7.12 0.84 0 0 2.88 7.09 481 10 0 0

Parametri apei brute : INTRARE Statia BOIU

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian

feb

mar 0.98 7.39 0.65 <0,02 <0,05 3.32 5.32 516 4 0 0

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 0.98 7.39 0.65 <0,02 <0,05 3.32 5.32 516 4 0 0

MIN 0.98 7.39 0.65 0 0 3.32 5.32 516 4 0 0

MAX 0.98 7.39 0.65 0 0 3.32 5.32 516 4 0 0

Parametri apei brute : INTRARE Statia BOIU

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.75 7.61 1.04 <0,02 <0,05 2.97 7.09 474 12 0 14

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

CMA 5,5-9 20 1.5 50 200 1000 5000 2000 1000

MED 2.75 7.61 1.04 <0,02 <0,05 2.97 7.09 474 12 0 14

MIN 2.75 7.61 1.04 0 0 2.97 7.09 474 12 0 14

MAX 2.75 7.61 1.04 0 0 2.97 7.09 474 12 0 14



Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia BOIU

2018

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond Clor rez.liberduritate CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 3.6 0.4 0 0 0

feb 2.3 7.2 1.2 <0,02 <0,05 3.18 3.46 521 0.5 15.1 0 0 0

mar 3.2 0.4 0 0 0

apr 2.8 0.4 0 0 0

mai 1.5 7.27 0.65 <0,02 <0,05 3.22 5.12 544 0.5 14.56 0 0 0

iun 3.6 0.5 0 0 0

iul 2.4 0.4 0 0 0

aug 2.1 0.4 0 0 0

sep 2.9 0.4 0 0 0

oct 1.6 7.13 0.64 <0,02 <0,05 3.09 3.19 527 0.5 16.24 0 0 0

noi 1.5 0.4 0 0 0

dec 1.2 6.55 1.28 <0,02 <0,05 2.65 4.28 577.3 0.4 15.6 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 2.39 7.04 0.94 <0,02 <0,05 3.04 4.01 542.33 0.43 15.38 0 0 0

MIN 1.2 6.55 0.64 0 0 2.65 3.19 521 0.4 14.56 0 0 0

MAX 3.6 7.27 1.28 0 0 3.22 5.12 577.3 0.5 16.24 0 0 0

Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia BOIU

2019

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm mg/l gr.G nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.17 0.4 0 0 0

feb 3.12 0.4 0 0 0

mar 1.01 7.1 0.65 <0,02 <0,05 2.48 3.19 527 0.5 15.32 0 0 0

apr 2.65 0.45 0 0 0

mai 3.09 7.2 1.32 <0,015 <0,015 2.55 5.67 508 0.44 12.88 0 0 0

iun 3.17 0.5 0 0 0

iul 2.43 0.48 0 0 0

aug 1.27 6.9 1.48 <0,015 <0,015 2.48 3.19 396 0.46 15.02 0 0 0

sep 3.24 0.42 0 0 0

oct 2.36 0.43 0 0 0



noi 2.98 7.1 1.59 <0,015 <0,015 0.38 3.19 298.1 0.41 15.85 0 0 0

dec 1.58 0.44 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 2.42 7.08 1.26 <0,015 <0,015 1.97 3.81 432.28 0.44 14.77 0 0 0

MIN 1.01 6.9 0.65 0 0 0.38 3.19 298.1 0.4 12.88 0 0 0

MAX 3.24 7.2 1.59 0 0 2.55 5.67 527 0.5 15.85 0 0 0

Parametri apei POTABILE : IESIRE Statia BOIU

2020

LUNA Turbiditate pH SO Amoniu Azotiti Azotati Cloruri Cond clor rez. Liberduritate tot CT bcolif Cfecoli Sfenteroc

NTU unit. Ph mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l microS/cm mg/l gr.ger nr./100 ml nr./100 ml nr./100 ml

ian 2.5 0.4 0 0 0

feb 3.12 7.1 1.39 <0,02 <0,05 0.37 3.19 293.7 0.5 11.07 0 0 0

mar 2.2 0.4 0 0 0

apr 3.2 0.4 0 0 0

mai 1.74 7.2 1.43 <0,02 <0,05 0.47 3.19 316.3 0.4 12.8 0 0 0

iun 1.4 0.5 0 0 0

iul 1.52 0.4 0 0 0

aug 1.57 7.1 1.59 <0,02 <0,05 0.37 3.19 290.5 0.5 11.02 0 0 0

sep 1.68 0.4 0 0 0

oct 1.78 0.4 0 0 0

noi 1.67 7.1 1.59 <0,02 <0,05 0.37 3.19 290.5 0.4 11.02 0 0 0

dec 2.4 0.4 0 0 0

CMA  ≤5 6,5-9,5  5,00 0,50 0.5 50  200 1000 0,1-0,5 >5 0 0 0

MED 2.07 7.1 1.5 <0,02 <0,05 0.37 3.19 297.75 0.43 11.48 0 0 0

MIN 1.4 7.1 1.39 0 0 0.37 3.19 290.5 0.4 11.02 0 0 0

MAX 3.2 7.2 1.59 0 0 0.47 3.19 316.3 0.5 12.8 0 0 0



Rapoltu Mare 809 loc an 2024

Rapoltel 213 loc an 2024

loc an 2024

Numar total de 

locuitori
1,022 loc

qg = 70 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 2.90

Qzi med = 71.54 mc/zi 0.83 l/s

Qor med = 2.98 mc/h 0.83 l/s

Qzi max = 93.00 mc/zi 1.08 l/s

Qor max = 11.22 mc/h 3.12 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Nr. angajati 0 qsp = 30

E
d

u
c
a

ti
e

Liceu

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Rapoltu Mare

Număr de locuitori localitatea 1

Număr de locuitori localitatea 2

Număr de locuitori localitatea 3

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006



Nr. elevi 0 qsp = 25

Nr.angajaţi 21 qsp = 30

Nr. elevi 160 qsp = 25

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. elevi 36 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. consultatii 15 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. locuri 100 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 13 qsp = 40

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 7 qsp = 40

Nr. angajati 5 qsp = 30

Nr. clienti 200 qsp = 10

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 200

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 0 qsp = 100

Nr. angajati 7 qsp = 40

Debitul mediu zilnic Qzi med = 9.535 mc/zi 0.110 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 0.40 mc/h 0.110 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 12.40 mc/zi 0.143 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 1.50 mc/h 0.415 l/s
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Nr. Angajati 33 qsp = 40

87.6

0

0

Debitul mediu zilnic Qzi med = 88.920 mc/zi 1.029 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 3.705 mc/h 1.029 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 115.596 mc/zi 1.338 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 13.947 mc/h 3.874 l/s

Qzi med = 170.00 mc/zi 1.97 l/s

Qor med = 7.08 mc/h 1.97 l/s

Qzi max = 220.99 mc/zi 2.56 l/s

Qor max = 26.7 mc/h 7.41 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



1022 nr. 213

1022 nr. 213

82.40 mc/zi 17.04

60 gCBO5/om/zi 60

61.32 Kg CBO5/zi 12.78

87.60 mc/zi 3.00

300 mgCBO5/l 300

26.28 Kg CBO5/zi 0.90

0.10 mc/zi 0.10

20 mgCBO5/l 20

0.00 Kg CBO5/zi 0.00

438 nr. 263

1460 nr. 263
87.60 Kg CBO5/zi 13.68

87.60 Kg CBO5/zi 13.68

170.00

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Anexa 2.10.11 - Breviare de calcul rev ian 2022

Orastie 15,587 loc an 2024

Numar total de 

locuitori
15,587 loc

qg = 120 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 1.50

Qzi med = 1870.44 mc/zi 21.65 l/s

Qor med = 77.94 mc/h 21.65 l/s

Qzi max = 2431.57 mc/zi 28.14 l/s

Qor max = 151.97 mc/h 42.21 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Nr. angajati 139 qsp = 30
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Liceu

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Orastie

Număr de locuitori localitatea 1

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică



Anexa 2.10.11 - Breviare de calcul rev ian 2022Nr. elevi 1225 qsp = 25

Nr.angajaţi 156 qsp = 30

Nr. elevi 2500 qsp = 25

Nr. angajati 53 qsp = 30

Nr. elevi 406 qsp = 25

Nr. angajati 278 qsp = 30

Nr. paturi 123 qsp = 400

Nr. angajati 15 qsp = 30

Nr. consultatii 1500 qsp = 5

Nr. angajati 14 qsp = 30

Nr. consultatii 44 qsp = 5

Nr. angajati 51 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 500 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 10 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 500 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 25 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 50 qsp = 40

Nr. angajati 25 qsp = 40

Nr. angajati 25 qsp = 40

Nr. angajati 15 qsp = 40

Nr. angajati 32 qsp = 40

Nr. angajati 5 qsp = 30

Nr. consultatii 35 qsp = 5

Nr. angajati 44 qsp = 40

Nr. angajati 90 qsp = 30

Nr. clienti 1800 qsp = 10

Nr. angajati 21 qsp = 30

Nr. paturi 122 qsp = 200

Nr. angajati 15 qsp = 30

Nr. vehicule 30 qsp = 80

1000 mp 0 qsp = 100

Nr. angajati 925 qsp = 40

Debitul mediu zilnic Qzi med = 281.320 mc/zi 3.256 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 11.72 mc/h 3.256 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 365.72 mc/zi 4.233 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 22.86 mc/h 6.349 l/s
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Anexa 2.10.11 - Breviare de calcul rev ian 2022

Nr. Angajati 6933 qsp = 40

87.6

97.2

102.4

Debitul mediu zilnic Qzi med = 564.520 mc/zi 6.534 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 23.522 mc/h 6.534 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 733.876 mc/zi 8.494 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 45.867 mc/h 12.741 l/s

Qzi med = 2716.28 mc/zi 31.44 l/s

Qor med = 113.18 mc/h 31.44 l/s

Qzi max = 3531.16 mc/zi 40.87 l/s

Qor max = 220.7 mc/h 61.30 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



Anexa 2.10.11 - Breviare de calcul rev ian 2022

15587 nr.

15587 nr.

2429.08 mc/zi

60 gCBO5/om/zi

935.22 Kg CBO5/zi

287.20 mc/zi

300 mgCBO5/l

86.16 Kg CBO5/zi

0.10 mc/zi

20 mgCBO5/l

0.00 Kg CBO5/zi

1436 nr.

17023 nr.

1021.38 Kg CBO5/zi

1021.38 Kg CBO5/zi

2716.28

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Beriu 586 loc an 2024

Castau 939 loc an 2024

Sibisel 564 loc an 2024

Orastioara de Jos 299 loc an 2024

Sereca 182 loc an 2024

Cucuis 135 loc an 2024

Magureni 4 loc an 2024

Poieni 50 loc an 2024

Numar total de 

locuitori
2,759 loc

qg = 80 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 2.63

Qzi med = 220.72 mc/zi 2.55 l/s

Qor med = 9.20 mc/h 2.55 l/s

Qzi max = 286.94 mc/zi 3.32 l/s

Qor max = 31.47 mc/h 8.74 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică

Număr de locuitori localitatea 7

Număr de locuitori localitatea 8

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Beriu

Număr de locuitori localitatea 1

Număr de locuitori localitatea 2

Număr de locuitori localitatea 3

Număr de locuitori localitatea 4

Număr de locuitori localitatea 5

Număr de locuitori localitatea 6



Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. elevi 0 qsp = 25

Nr.angajaţi 67 qsp = 30

Nr. elevi 622 qsp = 25

Nr. angajati 14 qsp = 30

Nr. elevi 191 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 6 qsp = 30

Nr. consultatii 30 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. consultatii 10 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 41 qsp = 40

Nr. angajati 5 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 5 qsp = 30

Nr. consultatii 25 qsp = 5

Nr. angajati 6 qsp = 40

Nr. angajati 10 qsp = 30

Nr. clienti 100 qsp = 10

Nr. angajati 20 qsp = 30

Nr. paturi 180 qsp = 200

Nr. angajati 5 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 1 qsp = 100

Nr. angajati 16 qsp = 40
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Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)



Debitul mediu zilnic Qzi med = 64.400 mc/zi 0.745 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 2.68 mc/h 0.745 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 83.72 mc/zi 0.969 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 9.18 mc/h 2.550 l/s

Nr. Angajati 33 qsp = 40

87.6

0

0

Debitul mediu zilnic Qzi med = 88.920 mc/zi 1.029 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 3.705 mc/h 1.029 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 115.596 mc/zi 1.338 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 12.678 mc/h 3.522 l/s

Qzi med = 374.04 mc/zi 4.33 l/s

Qor med = 15.59 mc/h 4.33 l/s

Qzi max = 486.25 mc/zi 5.63 l/s

Qor max = 53.3 mc/h 14.81 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



2759 nr. 939

2759 nr. 939

286.44 mc/zi 75.12

60 gCBO5/om/zi 60

165.54 Kg CBO5/zi 56.34

87.60 mc/zi 3.00

300 mgCBO5/l 300

26.28 Kg CBO5/zi 0.90

0.10 mc/zi 0.10

20 mgCBO5/l 20

0.00 Kg CBO5/zi 0.00

438 nr. 989

3197 nr. 989
191.82 Kg CBO5/zi 57.24

191.82 Kg CBO5/zi 57.24

374.04

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Pricaz 947 loc an 2024

Numar total de 

locuitori
947 loc

qg = 80 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 2.91

Qzi med = 75.76 mc/zi 0.88 l/s

Qor med = 3.16 mc/h 0.88 l/s

Qzi max = 98.49 mc/zi 1.14 l/s

Qor max = 11.94 mc/h 3.32 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. elevi 0 qsp = 25
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e

Liceu

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Pricaz

Număr de locuitori localitatea 1

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică



Nr.angajaţi 17 qsp = 30

Nr. elevi 115 qsp = 25

Nr. angajati 3 qsp = 30

Nr. elevi 40 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. consultatii 10 qsp = 5

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. consultatii 10 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 12 qsp = 40

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. clienti 0 qsp = 10

Nr. angajati 15 qsp = 30

Nr. paturi 35 qsp = 200

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 0 qsp = 100

Nr. angajati 11 qsp = 40

Debitul mediu zilnic Qzi med = 13.255 mc/zi 0.153 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 0.55 mc/h 0.153 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 17.23 mc/zi 0.199 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 2.09 mc/h 0.580 l/s

Necesarul de apa pentru agenti economici
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Nr. Angajati 54 qsp = 40

142.3

0

0

Debitul mediu zilnic Qzi med = 144.460 mc/zi 1.672 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 6.019 mc/h 1.672 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 187.798 mc/zi 2.174 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 22.775 mc/h 6.326 l/s

Qzi med = 233.48 mc/zi 2.70 l/s

Qor med = 9.73 mc/h 2.70 l/s

Qzi max = 303.52 mc/zi 3.51 l/s

Qor max = 36.8 mc/h 10.22 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



947 nr.

947 nr.

91.18 mc/zi

60 gCBO5/om/zi

56.82 Kg CBO5/zi

142.30 mc/zi

300 mgCBO5/l

42.69 Kg CBO5/zi

0.10 mc/zi

20 mgCBO5/l

0.00 Kg CBO5/zi

712 nr.

1659 nr.

99.51 Kg CBO5/zi

99.51 Kg CBO5/zi

233.48

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Turdas 416 loc an 2024

Spini 178 loc an 2024

Rapas 43 loc an 2024

Numar total de 

locuitori
637 loc

qg = 120 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 2.97

Qzi med = 76.44 mc/zi 0.88 l/s

Qor med = 3.19 mc/h 0.88 l/s

Qzi max = 99.37 mc/zi 1.15 l/s

Qor max = 12.31 mc/h 3.42 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Nr. angajati 0 qsp = 30

E
d
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a
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e

Liceu

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Turdas

Număr de locuitori localitatea 1

Număr de locuitori localitatea 2

Număr de locuitori localitatea 3

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006



Nr. elevi 0 qsp = 25

Nr.angajaţi 17 qsp = 30

Nr. elevi 131 qsp = 25

Nr. angajati 3 qsp = 30

Nr. elevi 34 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. consultatii 50 qsp = 5

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. consultatii 10 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 12 qsp = 40

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. consultatii 25 qsp = 5

Nr. angajati 6 qsp = 40

Nr. angajati 6 qsp = 30

Nr. clienti 100 qsp = 10

Nr. angajati 10 qsp = 30

Nr. paturi 45 qsp = 200

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 0 qsp = 100

Nr. angajati 20 qsp = 40

Debitul mediu zilnic Qzi med = 17.520 mc/zi 0.203 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 0.73 mc/h 0.203 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 22.78 mc/zi 0.264 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 2.82 mc/h 0.784 l/s
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Nr. Angajati 600 qsp = 40

127.6

113.4

25.8

Debitul mediu zilnic Qzi med = 290.800 mc/zi 3.366 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 12.117 mc/h 3.366 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 378.040 mc/zi 4.375 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 46.823 mc/h 13.007 l/s

Qzi med = 384.76 mc/zi 4.45 l/s

Qor med = 16.03 mc/h 4.45 l/s

Qzi max = 500.19 mc/zi 5.79 l/s

Qor max = 62.0 mc/h 17.21 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



637 nr. 178

637 nr. 178

117.96 mc/zi 14.24

60 gCBO5/om/zi 60

38.22 Kg CBO5/zi 10.68

266.80 mc/zi 3.00

300 mgCBO5/l 300

80.04 Kg CBO5/zi 0.90

0.10 mc/zi 0.10

20 mgCBO5/l 20

0.00 Kg CBO5/zi 0.00

1334 nr. 228

1971 nr. 228
118.26 Kg CBO5/zi 11.58

118.26 Kg CBO5/zi 11.58

384.76

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Folt 138 loc an 2024

Boiu 136 loc an 2024

Numar total de 

locuitori
274 loc

qg = 70 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 3.00

Qzi med = 19.18 mc/zi 0.22 l/s

Qor med = 0.80 mc/h 0.22 l/s

Qzi max = 24.93 mc/zi 0.29 l/s

Qor max = 3.12 mc/h 0.87 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Folt

Număr de locuitori localitatea 1

Număr de locuitori localitatea 2

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006

Debitul mediu zilnic



Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. elevi 0 qsp = 25

Nr.angajaţi 8 qsp = 30

Nr. elevi 74 qsp = 25

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. elevi 16 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. clienti 0 qsp = 10

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. paturi 8 qsp = 200

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 0 qsp = 100

Nr. angajati 2 qsp = 40

Debitul mediu zilnic Qzi med = 4.340 mc/zi 0.050 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 0.18 mc/h 0.050 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 5.64 mc/zi 0.065 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 0.71 mc/h 0.196 l/s
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Nr. Angajati 33 qsp = 40

87.6

0

0

Debitul mediu zilnic Qzi med = 88.920 mc/zi 1.029 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 3.705 mc/h 1.029 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 115.596 mc/zi 1.338 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 14.450 mc/h 4.014 l/s

Qzi med = 112.44 mc/zi 1.30 l/s

Qor med = 4.69 mc/h 1.30 l/s

Qzi max = 146.17 mc/zi 1.69 l/s

Qor max = 18.3 mc/h 5.08 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



274 nr. 136

274 nr. 136

24.84 mc/zi 10.88

60 gCBO5/om/zi 60

16.44 Kg CBO5/zi 8.16

87.60 mc/zi 3.00

300 mgCBO5/l 300

26.28 Kg CBO5/zi 0.90

0.10 mc/zi 0.10

20 mgCBO5/l 20

0.00 Kg CBO5/zi 0.00

438 nr. 186

712 nr. 186
42.72 Kg CBO5/zi 9.06

42.72 Kg CBO5/zi 9.06

112.44

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Bobalna 427 loc an 2024

loc an 2024

loc an 2024

Numar total de 

locuitori
427 loc

qg = 70 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 3.00

Qzi med = 29.89 mc/zi 0.35 l/s

Qor med = 1.25 mc/h 0.35 l/s

Qzi max = 38.86 mc/zi 0.45 l/s

Qor max = 4.86 mc/h 1.35 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Nr. angajati 0 qsp = 30

E
d

u
c
a

ti
e

Liceu

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Necesarul de apa pentru nevoi publice

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor
conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Bobalna

Număr de locuitori localitatea 1

Număr de locuitori localitatea 2

Număr de locuitori localitatea 3

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006



Nr. elevi 0 qsp = 25

Nr.angajaţi 14 qsp = 30

Nr. elevi 90 qsp = 25

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. elevi 32 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. consultatii 15 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. locuri 100 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 2 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. consultatii 0 qsp = 5

Nr. angajati 7 qsp = 40

Nr. angajati 1 qsp = 30

Nr. clienti 30 qsp = 10

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 200

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 0 qsp = 100

Nr. angajati 4 qsp = 40

Debitul mediu zilnic Qzi med = 5.015 mc/zi 0.058 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 0.21 mc/h 0.058 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 6.52 mc/zi 0.075 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 0.81 mc/h 0.226 l/s
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Nr. Angajati 33 qsp = 40

87.6

0

0

Debitul mediu zilnic Qzi med = 88.920 mc/zi 1.029 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 3.705 mc/h 1.029 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 115.596 mc/zi 1.338 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 14.450 mc/h 4.014 l/s

Qzi med = 123.83 mc/zi 1.43 l/s

Qor med = 5.16 mc/h 1.43 l/s

Qzi max = 160.97 mc/zi 1.86 l/s

Qor max = 20.1 mc/h 5.59 l/s

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Debite totale

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum



427 nr. 0

427 nr. 0

36.23 mc/zi 0.00

60 gCBO5/om/zi 60

25.62 Kg CBO5/zi 0.00

87.60 mc/zi 3.00

300 mgCBO5/l 300

26.28 Kg CBO5/zi 0.90

0.10 mc/zi 0.10

20 mgCBO5/l 20

0.00 Kg CBO5/zi 0.00

438 nr. 50

865 nr. 50
51.90 Kg CBO5/zi 0.90

51.90 Kg CBO5/zi 0.90

123.83

Cantitatea totala de poluant 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Populatie totala

Populatie conectata



Bucium 286 loc an 2024

Orastioara de Sus 413 loc an 2024

Ludestii de Jos 231 loc an 2024

Costesti 396 loc an 2024

Gradistea de Munte 139 loc an 2024

Ocolisu Mic 318 loc an 2024

Ludesti ide Sus 14 loc an 2024

Costesti Deal 32 loc an 2024

Numar total de 

locuitori
1,829 loc

qg = 80 l/om,zi

Kzi = 1.3

Ko = 2.76

Qzi med = 146.32 mc/zi 1.69 l/s

Qor med = 6.10 mc/h 1.69 l/s

Qzi max = 190.22 mc/zi 2.20 l/s

Qor max = 21.84 mc/h 6.07 l/s

qsv = 2.5 l/mp,zi

Ssv = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

qsp = 1.5 l/mp,zi

Ssp = 0 mp

Qzi med = 0 mc/zi 0.000 l/s

Qor med = 0.000 mc/h 0.000 l/s

Qzi max = 0.000 mc/zi 0.000 l/s

Qor max = 0.000 mc/h 0.000 l/s

conform datelor de sistematizare 

preliminare

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

străzi, spălat pieţe

Suprafaţa aferentă străzilor, pieţelor

Debitul maxim orar

Debitul specific de apă pentru stropit 

spaţii verzi

Suprafaţa aferentă spaţiilor verzi conform datelor de la compania de apa

Debitul mediu zilnic

Debitul mediu orar

Debitul maxim zilnic

Debitul specific conform zonei 3 de confort, din tabelul 1, 

SR 1343-1/2006
Coeficientul de variaţie zilnică

Coeficientul de variaţie orară

conform numărului de locuitori, prin 

interpolare intre valorile din tabelul 3, SR 

1343-1/2006

Număr de locuitori localitatea 4

Număr de locuitori localitatea 5

Număr de locuitori localitatea 6

Număr de locuitori localitatea 7

Număr de locuitori localitatea 8

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti

Breviar de calcul

debite de dimensionare pentru  sistem de canalizare 

Orastioara de Sus

Număr de locuitori localitatea 1

Număr de locuitori localitatea 2

Număr de locuitori localitatea 3



Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. elevi 0 qsp = 25

Nr.angajaţi 42 qsp = 30

Nr. elevi 420 qsp = 25

Nr. angajati 8 qsp = 30

Nr. elevi 140 qsp = 25

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. paturi 0 qsp = 400

Nr. angajati 4 qsp = 30

Nr. consultatii 24 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. consultatii 10 qsp = 5

Nr. angajati 2 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. locuri 0 qsp = 5

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 36 qsp = 40

Nr. angajati 5 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 0 qsp = 40

Nr. angajati 3 qsp = 30

Nr. consultatii 18 qsp = 5

Nr. angajati 4 qsp = 40

Nr. angajati 46 qsp = 30

Nr. clienti 420 qsp = 10

Nr. angajati 20 qsp = 30

Nr. paturi 180 qsp = 200

Nr. angajati 0 qsp = 30

Nr. vehicule 0 qsp = 80

1000 mp 1 qsp = 100

Nr. angajati 16 qsp = 40

Hotel / Hostel / motel / 

pensiune

Spalatorii auto

Piete/hale/targuri

Magazine/unitati de comert
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e
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b
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a

Primarie

Politie

Fisc

Pompieri
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Banca

Cabinet veterinar

Biserica

Restaurant / bufet / cofetarie

S
p

o
rt

Asociatii sportive

Sala de sport

Teren de sport
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u

s
ti
ti
e Judecatorie

Parchet

Tribunal

S
a

n
a

ta
te

Spital

Cabinet medical

Stomatologie

Farmacie
C

u
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u

ra Casa de cultura

Muzeu

Biblioteca

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)

E
d

u
c
a

ti
e

Liceu

Scoala generala

Gradinita

Necesarul de apa pentru nevoi publice



Debitul mediu zilnic Qzi med = 60.810 mc/zi 0.704 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 2.53 mc/h 0.704 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 79.05 mc/zi 0.915 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 9.08 mc/h 2.522 l/s

Nr. Angajati 33 qsp = 40

87.6

0

0

Debitul mediu zilnic Qzi med = 88.920 mc/zi 1.029 l/s

Debitul mediu orar Qor med = 3.705 mc/h 1.029 l/s

Debitul maxim zilnic Qzi max = 115.596 mc/zi 1.338 l/s

Debitul maxim orar Qor max = 13.275 mc/h 3.687 l/s

Qzi med = 296.05 mc/zi 3.43 l/s

Qor med = 12.34 mc/h 3.43 l/s

Qzi max = 384.87 mc/zi 4.45 l/s

Qor max = 44.2 mc/h 12.28 l/s

Debite totale

Debitul mediu zilnic al localităţii

Debitul mediu orar al localităţii

Debitul maxim zilnic al localităţii

Debitul maxim orar al localităţii

Activitatea economica locala 1 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 2 mc/zi/unitatea de consum

Activitatea economica locala 3 mc/zi/unitatea de consum

Necesarul de apa pentru agenti economici

Institutia/Categorie de consum Unitate
Debit specific 

(l/unitate,zi)



1829 nr. 413

1829 nr. 413

208.45 mc/zi 33.04

60 gCBO5/om/zi 60

109.74 Kg CBO5/zi 24.78

87.60 mc/zi 3.00

300 mgCBO5/l 300

26.28 Kg CBO5/zi 0.90

0.10 mc/zi 0.10

20 mgCBO5/l 20

0.00 Kg CBO5/zi 0.00

438 nr. 463

2267 nr. 463
136.02 Kg CBO5/zi 25.68

136.02 Kg CBO5/zi 25.68

296.05

Populatie Echivalenta Totala

Cantitatea de poluant pop. conectata

Cantitatea totala de poluant 

Concentratie poluant apa industriala 

Cantitate poluant apa industriala 

Quz zi med infiltratii (mc/zi)

Concentratie poluant apa infiltratie 

Cantitate poluant apa infiltrata

Populatie Echivalenta Conectata

Populatie totala

Populatie conectata

Quz zi med casnic (mc/zi)

Cantitate poluant apa menajera 

Cantitate poluant apa menajera 

Quz zi med noncasnic (mc/zi)



Anexa 2.10.12 -Lungimi retele canal -Orastie

FONTA
Denumire strada 200 250 300 400 500 600 800 75 110 110 200 250 315

COLECTOR PRINCIPAL-DN7 (MOL-STATIE EPURARE) 2679 641

1 MAI 115 341 879

REFULARE 1 MAI PHD  D=110 188

9 MAI 167

ACADEMICIAN DR. DAVID PRODAN 270

AL.I. CUZA 493

ANDREI SAGUNA 322

ARCULUI 278

ARMATEI 243 242 53

PTA.AUREL VLAICU

AVRAM IANCU 245 151 160 49

BABES VICTOR 221

BARITIU GHEORGHE 140 132

BUDAI I. DELEANU 126

CAMPUL NOU 497

CASTAULUI 3320

CETATII 185

CLOSCA 500

CODRULUI (NU E)

COJOCARILOR 168

CREANGA 132

CRISAN 105 191 782

DACILOR 95 152 505

DEALUL BEMILOR

DEALUL MIC 106 920 350 541

STAP ORASTIE - IJTL

DECEBAL 340

DIGULUI 75 187 715

DOMINIC STANCA 31 517

DR. AUREL VLAD 457

DR. STELIAN IVASCU 304

EROILOR 312 315

EROU  MORAR C.G 300

EROU  MUNTEAN O. N. 838

FUNDATURII 292

CANALIZARE MENAJERA

PEHDAZBOCIMENT PVC



Anexa 2.10.12 -Lungimi retele canal -Orastie

GARII 363 449 816

GENERAL ZARNESCU 677 66 174

GEORGE COSBUC 43

GEORGE ENESCU 107

GHEORGHE DOJA 660

GHEORGHE LAZAR 210 123

GHEREA 256 468 291

GRADISTEI 433

HOREA 288 1056

ILARIE CHENDI 163

IOAN MIHU 520 140

KOGALNICEANU 87 635

LIBERTATII 515

LIVIU REBREANU 154

LUMINII 295

LUNCII 2063

REFULARE LUNCII 674

MIHAI EMINESCU 68

MIHAI VITEAZU

MOTILOR 198

MORII 391

CARTIER MURESULUI 693 298 278 350 774 198 161

MUZICANTILOR 151

NICOLAE BALCESCU 319 198

NICOLAE IORGA 85

NICOLAE TITULESCU 2173 281 42

OCTAVIAN GOGA 55 245

OITUZ 255 170

PANDURILOR 207

PETRU MAIOR 1070

PIATA VICTORIEI 206 108 48 212

PLANTELOR 684

POPA SAPCA 582

CARTIER PRICAZULUI 2350 944 1048 835 133

NICOLAE VAIDEAN

PRIMAVERII 288

PROGRESULUI 102 885

STADIONULUI 102

T. VLADIMIRESCU 799



Anexa 2.10.12 -Lungimi retele canal -Orastie

TIRGULUI 1932

REFULARE TIRGULUI 250

UNIRII 215 338 128 634

VANATORILOR 128

VASILE ALECSANDRI 197

VIILOR 68 914 219 148 290

VIITORULUI 144 80

TOTAL 5368 13891 16169 3457 1114 0 0 1287 188 48 1574 8858 1490

39999

1475

48

11922

TOTAL CANALIZARE MENAJERA

53444

TOTAL AZBO

TOTAL PEHD

TOTAL FONTA

TOTAL PVC



Statia Epurare Orastie-influent   2018

pH TSS CCO-Cr CBO5 NH4 Ptot N total

Unit pH mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Ianuarie 7.4 137 192 102 36.2 3.12 31.2

Februarie 7.4 142 168 108 40.6 3.15 35.18

Martie 7.3 140 198 121 38.5 2.97 32.16

Aprilie 7.4 155 167 107 41.1 4.1 30.28

Mai 7.5 129 202 101 32.4 2.19 35.22

Iunie 7.6 148 153 103 38.9 2.75 41.13

Iulie 7.5 152 163 101 38.5 2.56 29.15

August 7.2 159 185 105 29.4 2.48 32.16

Septembrie 7.4 179 188 105 33.6 3.22 45.12

Octombrie 7.4 158 251 107 44.2 1.98 35.49

Noiembrie 7.6 155 194 103 41.5 2.15 26.85

Decembrie 7.5 162 213 101 36.9 3.12 36.27

NTPA002 6,5-8,5 350 500 300 30 5

Media 7.43 151.33 189.5 105.33 37.65 2.81 34.18

Min 7.2 129 153 101 29.4 1.98 26.85

Max 7.6 179 251 121 44.2 4.1 45.12

Statia Epurare Orastie-influent   2019

pH TSS CCO-Cr CBO5 NH4 Ptot N total

Unit pH mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Ianuarie 7.4 187 208 101 36.2 4.7 40.8

Februarie 7.1 183 261 104 40.9 5.2 37.5

Martie 7.4 228 235 109 35.6 5.1 36.4

Aprilie 7.2 236 209 105 38.7 4.89 35.3

Mai 7.3 189 242 117 41.7 5.3 36.2

Iunie 7.1 167 198 121 42.5 5.2 40.6

Iulie 7.5 202 205 105 44.6 4.8 40.1

August 7.2 218 246 98 38.3 4.6 39.1

Septembrie 7.5 213 239 87 25.9 5.1 42.2

Octombrie 7.1 197 262 88 41.6 5.4 34.9

Noiembrie 7.4 189 244 85 35.4 5.2 38.5

Decembrie 7.5 205 215 84 33.5 4.8 39.6

NTPA002 6,5-8,5 350 500 300 30 5

Media 7.31 201.16 230.33 100.33 37.91 5.02 38.43

Min 7.1 167 198 84 25.9 4.6 34.9

Max 7.5 236 262 121 44.6 5.4 42.2

Statia Epurare Orastie-influent   2020

pH TSS CCO-Cr CBO5 NH4 Ptot N total

Unit pH mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Ianuarie 7.6 168 202 110 36.7 2.9 39.8

Februarie 7.1 155 208 115 40.5 3.9 40.1

Luna

Luna

Luna



Martie 7.2 168 236 122 40.6 3.8 40.5

Aprilie 7.8 169 221 125 43.9 3.5 38.7

Mai 7.4 162 194 114 41.8 2.9 45.2

Iunie 7.2 176 206 113 45.6 3.5 44.3

Iulie 7.1 164 209 121 42.3 3.6 40.6

August 7.5 168 231 125 38.5 3.8 41.8

Septembrie 7.3 166 224 105 33.9 4.1 36.9

Octombrie 7.6 187 218 101 44.2 2.8 42.7

Noiembrie 7.5 160 219 101 41.3 4.6 45.2

Decembrie 7.1 166 213 100 46.9 3.8 39.4

NTPA002 6,5-8,5 350 500 300 30 5

Media 7.37 167.4 215.08 112.67 41.35 3.6 41.27

Min 7.1 155 194 100 33.9 2.8 36.9

Max 7.8 187 236 125 46.9 4.6 45.2



Statia Epurare Orastie-EFLUENT   2018

pH Suspensii CCO-Cr CBO5 NH4 Ptot N total

Unit pH mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Ianuarie 7.6 7.65 66.7 24 0.1 1.78 5.2

Februarie 7.2 11.4 57.3 20 4.3 1.88 6.8

Martie 7.5 14 59.8 23 4.2 2.15 5.6

Aprilie 7.6 10.8 49 20 0.03 1.13 3.5

Mai 7.4 12.5 36.2 15 4.15 1.9 12.1

Iunie 7.3 16.3 31.3 10 2.13 2.1 3.5

Iulie 7.4 12 45.6 15 0.45 3.1 7

August 7.4 16 44.2 14.5 2.11 1.8 4.2

Septembrie 7.4 10 36.1 15.2 3.15 1.9 4.4

Octombrie 7.5 8.7 32.3 13.6 0.4 1.6 2.7

Noiembrie 7.3 14.2 25.1 12 0.6 1.3 5.6

Decembrie 7.4 16.3 34.2 11 1.7 1.5 6.8

NTPA001 6,5-8,5 25 125 25 2 15

Media 7.42 12.49 43.15 16.12 1.94 1.845 5.62

Min 7.2 7.65 25.1 10 0.03 1.13 2.7

Max 7.6 16.3 66.7 24 4.3 3.1 12.1

Statia Epurare Orastie-EFLUENT   2019

pH Suspensii CCO-Cr CBO5 NH4 Ptot N total

Unit pH mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Ianuarie 7.1 10 45 18 0.8 1.6 16

Februarie 7.3 6 50 17 2 1.2 5

Martie 7.4 6 48 15 0.3 1.1 2.3

Aprilie 7.4 5 37 20 0.5 1.2 7.1

Mai 7.3 6 51 22 0.5 1.3 4

Iunie 7.4 10 32 23 0.4 1.1 4

Iulie 7.5 6 33 15 0.8 1.2 4

August 7.6 5 31 13 0.6 1.1 5.2

Septembrie 7.3 5 30 11 1.5 1.1 4.6

Octombrie 7.3 12 30 12 1.2 2.3 4.3

Noiembrie 7.1 10 30 14 1.6 1.1 4.5

Decembrie 7 9 32 10 1.3 2 4.8

NTPA001 6,5-8,5 25 125 25 2 15

Media 7.31 7.5 37.42 15.83 0.96 1.36 5.48

Min 7 5 30 10 0.3 1.1 2.3

Max 7.6 12 51 23 2 2.3 16

Statia Epurare Orastie-EFLUENT   2020

pH Suspensii CCO-Cr CBO5 NH4 Ptot N total

Unit pH mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Ianuarie 7.3 7 43.2 17 8.3 1.5 13

Februarie 7.1 10 36.5 11.6 0.3 1.3 10

Luna

Luna

Luna



Martie 7.1 8 29.4 10.5 0.5 1.4 8.2

Aprilie 7.2 10 33.4 11.8 0.8 1.5 8.5

Mai 7.3 21 26.5 9.2 0.1 1.5 6.3

Iunie 7.6 15 23.8 10.2 0.1 2 12

Iulie 7.2 12 28.9 11.2 0.4 1.9 15

August 7.4 7 30.6 10.6 0.1 2.1 15.6

Septembrie 7.3 6 33.8 12.8 0.1 2 10

Octombrie 7.1 11 31.4 10.5 0.2 1.4 10

Noiembrie 7.3 6 32.2 4.88 0.2 1.4 10.5

Decembrie 7.2 9 33.1 9.55 2.3 1.5 8.6

NTPA001 6,5-8,5 25 125 125 3 2 15

Media 7.26 10.17 31.9 10.82 1.12 1.63 10.64

Min 7.1 6 23.8 4.88 0.1 1.3 6.3

Max 7.6 21 43.2 17 8.3 2.1 15.6
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REZUMAT AL REGLEMENTARILOR IMPORTANTE 
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4.1 Cadrul legal 

Conform obligaţiilor ce revin Romaniei in calitatea sa de stat membru, precum şi termenelor asumate prin Tratatul de 

Aderare, autorităţile naţionale trebuie să asigure conformarea cu prevederile a două directive, după cum urmează: 

 Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin care se impune asigurarea calităţii 

apei distribuite in sisteme centralizate, cu termen de conformare decembrie 2015. In acest sens, un nr. de 66 

localităţi sub 10.000 locuitori trebuie să se conformeze pentru anumiţi compuşi chimici (41 pentru parametrul 

nitraţi), şi 51 localităţi intre 10.000 şi 100.000 locuitori racordaţi. 

 Directiva 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate de la aglomerările cu mai mult de 2000 locuitori 

echivalenţi, perioadele de tranziţie pentru implementarea acestei directive expirand in decembrie 2015 - pentru 

asigurarea epurării apelor uzate urbane in aglomerările cu peste 10.000 l.e. şi in decembrie 2018 – pentru 

colectarea şi epurarea apelor uzate urbane in aglomerările cu peste 2000 l.e. 

Cunoașterea temeinică a cadrului legislativ este una din condițiile esențiale ale implementarii corecte a Proiectului de 

investitii, iar în cele ce urmează, este prezentat cadrul legislativ privind sectorul de apă/apă uzată și serviciile de alimentare 

cu apă și canalizare, legislația principala privind investițiile din fonduri publice, cadrul legislativ privind instrumentele 

structurale, etc.  

 

 Legislația în sectorul de apă/apă uzată 

Directiva 2000/60/CE din 23 octombrie 2000, privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 

modificată de Directiva 2008/32/CE, Directiva 2008/105/CE, Directiva 2009/31/CE și de Decizia 2455/2001/CE  a fost 

transpusă total prin: 

 Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), 

Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 

(MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) 

adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 

71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) și OUG nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 

(MO nr. 819/21.12.2013); 

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007); 

 OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informațiile 

de interes public privind gospodărirea apelor; 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

 HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 

apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de 

prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, modificat de HG nr. 

662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005), HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006), completată de HG nr. 210/2007 (MO 

nr. 187/19.03.2007); 

 OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de 

suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă; 

 HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/01.08.2000) privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă; 

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/01.08.2006) privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 
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autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 HG nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.04.2011) pentru aprobarea Planului național de management aferent porțiunii din 

bazinul hidrografic al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României; 

 OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de 

fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor; 

 OM nr. 873/2012 (MO nr. 287/02.05.2012) pentru aprobarea procedurii de notificare din punctul de vedere al 

gospodăririi apelor; 

 OM MMSC nr. 1613/2013 (MO nr. 433/16.07.2013) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității 

de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea 

solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor; 

 OM MAP nr. 584/2017 (MO nr. 482/26.062017) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de 

atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării 

avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor. 

Directiva 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC, 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 a fost transpusă total prin: 

 HG nr. 188/28.02.2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate, modificat de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

 Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), 

Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 

(MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) 

adoptată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 

71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) și OUG nr. 69/2013 (MO nr. 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 

(MO nr. 819/21.12.2013); 

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun 

acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007); 

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/01.08.2006) privind aprobarea procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 

autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind aprobarea Normativului Tehnic privind 

protecția mediului și în special a solurilor când se folosesc nămoluri de epurare. 

Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998, privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată prin 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și Regulamentul (CE) nr. 596/2009 a fost transpusă total prin: 

 Legea nr. 458/08.07.2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile (republicată), modificată de Legea 

nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004), OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/20.01.2010) aprobată de Legea nr. 124/2010 

(MO nr. 459/06.07.2010), OG nr. 1/2011 (MO nr. 69/26.01.2011), aprobată de Legea 182/2011 (MO nr. 

733/19.10.2011), cu rectificarea nr. 458/2012 (MO nr. 58/24.01.2012); 

 OM MMP/MS nr. 638/299/2010 (MO nr. 290/04.05.2010) privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor 

pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; 

 HG nr. 974/15.06.2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecţie sanitară și 

monitorizare a calității apei potabile și procedura de autorizare sanitară pentru folosirea și stocarea apei potabile, 

modificat de OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) și HG nr. 342/2013 (MO nr. 351/13.06.2013); 
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 OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă și a procedurii de notificare a apelor 

potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de 

apă de masa; 

 OM nr. 1193/28.05.1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de 

depozitare a apei potabile; 

 HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor 

de protecție sanitară și hidrogeologică; 

 OM MMP nr. 1278/2011 (MO nr. 334/12.05.2011) pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de 

protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică; 

 OM MSP nr. 1861/2008 (MO nr. 772/18.11.2008) pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează 

monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile; 

 OM MMP/MS nr. 1483/89/2011 (MO nr. 440/23.06.2011) pentru aprobarea Criteriilor și pragurilor critice aferente 

sectorului alimentare cu apă. 

Directiva 2008/105/ din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și de modificare și 

abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare 

a Directivei 2000/60/CE + Directiva 2013/39/UE din 12 august 2013 de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 

2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei + Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/495 a Comisiei din 20 martie 2015 de stabilire a unei liste de supraveghere a substanțelor pentru monitorizare la 

nivelul UE în domeniul apei, în temeiul Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului, transpuse prin: 

 HG nr. 570/2016 (MO nr. 633/18.08.20-16) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, 

emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți. 

Directiva 2006/44/CE din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în 

vederea întreținerii vieții piscicole, modificată de Regulamentul nr. 1137/2008, transpusa prin: 

 HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și 

ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații 

proveniţi din surse agricole, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 și de Regulamentul nr. 1137/2008, transpusa 

prin: 

 HG nr. 964/13.10.2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniţi din surse agricole, cu modificarile si complatarile ulterioare; 

 OM nr. 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 

programelor de acțiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole; 

 OM nr. 1072/2003  privnd aprobarea organizării Monitoring-ului suport național integrat de supraveghere, control și 

decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole în apele subterane și de suprafață și pentru 

aprobarea Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a 

datelor de monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole în apele de suprafață și în apele subterane; 

 OM nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizării Monitoring-ului suport național integrat de supraveghere, control 

și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice 

provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea 

Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a datelor de 

monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din 
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zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați; 

 OM nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de 

acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole; 

 OM nr. 1182/1270/2005  privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 OM nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole. 

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE, modificată 

de Regulamentul nr. 596/2009, transpusa prin: 

 HG nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor natural utilizate 

pentru îmbăiere, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordin nr. 183/2011  privind aprobarea Metodologiei de monitorizare  și evaluare a zonelor de îmbăiere. 

Directiva 2006/118/CE din 12.12.2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării, transpusa 

prin:  

 HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OM nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului 

de protecție hidrogeologică. 

Directiva 86/278/ din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de 

epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003, transpusa prin: 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OM nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 

utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvactic al 

Comunitatii, amendata de Directiva (CE) nr. 99/2008; 

Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole, amendata prin Regulamentul (CE) nr. 1137/2008; 

 Legea nr. 171/2002 privind aprobarea Planului de amenejare a teritoriului national – Sectiunea a II-a- Apa; 

 OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, aprobata prin Legea nr. 

404/2003; 

 Ordinul nr. 1044/2005 pentru aprobarea procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si 

publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apei; 

 Ordinul nr. 31/2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de 

Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR). 

 Legislația privind serviciile de apă și canalizare 

Legislaţia primară 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţiile publice locale, republicată după modificarea adusă prin Legea nr. 

286/2006, reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor 
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administraţiei publice locale; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată și completată de legea 

241/2003; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (intrată în vigoare începând cu 21 martie 2007), cu 

modificarile si completarile ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, 

atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

controlului funcţionării serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (intrată în vigoare în data de 21 martie 

2007), cu modificarile si completarile ulterioare - stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi 

de canalizare al localităţilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind 

formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale, cu modificările ș i 

completările ulterioare; 

 OUG nr. 13/2008 privind modificarea Legii 51/2006 şi a Legii 241/2006; 

 Ordonanta nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordonanta nr. 198/2005 privind constitutirea, alimentarea si utilizare Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare 

(IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara 

nerambursabila din partea Uniunii Europene si care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea 

Fondului IID; 

 OUG nr. 30/1994 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioara. 

Legislaţia secundară 

 Ordinul nr. 88/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare. Prevederile Regulamentului se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

din localităţile în care există sisteme publice de alimentare cu apă şi canalizare, indiferent de mărimea acestora. 

Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre 

operatorii şi utilizatorii acestor servicii; 

 Ordinul nr. 89/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare, stabilind modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, 

de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Asociaţiile de Dezvoltare Comunitară, după 

caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare; 

 Ordinul nr. 90/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Metodologia stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor 

pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Preţurile şi tarifele trebuie să asigure viabilitatea 

economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, interesele utilizatorilor, 

inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de 

apă; 
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 HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice. 

 HG nr. 671 din 28/06/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice detaliază şi atribuţiile ANRSC; 

 HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statului-cadru ale asociației de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 

 HG nr. 742/2014 de modificare și completare a Statutului cadru și Actului Constitutiv al asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HG nr. 855/2008 

și ale Legii nr. 313/2015 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice potrivit căreia 

Statutul și Actul Constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale; 

 OM nr. 1097/1997 (MO nr. 47/03.02.1998) privind aprobarea Normelor tehnice privind metodologia de conducere și 

control al procesului de epurare biologică cu nămol activ în stații de epurare a apelor uzate; 

 OM nr. 798/2005 (MO nr.846/19.09.2005) privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare, modificat 

și completat de OM nr. 1028/2009 și OM nr. 1725/2010; 

 HG nr. 328/2010 (MO nr. 279/29.04.2020) privind reactualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire 

a resurselor de apă, a tarifelor și a penalităților cu indicele de inflație; 

 OM nr. 29/N/1993 (MO nr. 25/27.01.1994) pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a 

energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici; 

 HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de 

utilități publice; 

 Ordinul nr. 440/2008 privind modificarea tarifelor pentru acordarea și menținerea licențelor în domeniul serviciilor 

comunitare de utilități publice. 

 

 Legislația privind finanțarea investițiilor din fonduri publice 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 264/2003 republicată privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 

pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare și normele de aplicare; 

 OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Cadrul legislativ privind instrumentele structurale  

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 
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  REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 

2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 

investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 

2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 O.U.G. nr. 64/2009  privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor 

europene structurale şi de investiţii 2014-2020; 

 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

aprobata prin Legea nr. 105/2016, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 

 OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora; 

 HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi 

măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe; 

 HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor 

europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare 

a instrumentelor structurale 2007-2013; 

 HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

 OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si 

de investitii europene, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul 6906/23.11.2017 al Ministerului Dezvoltarii regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru 

aprobarea Instructiunii privind preluarea si adaptarea in cadrul POIM a unor instructiuni emise in cadrul POS Mediu 

2007-2013; 

 Ordinele si Instructiunile emise de AM POIM.  

 

 Cadrul legislativ privind achiziţiile publice 

 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea si functionarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 

Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate; 

 OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii; 
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 HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii; 

 HG nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2017  privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009  privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015  privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016  privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016  privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016  şi a Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016  privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 867/2016;  

 HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie 

aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Ordin nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei  de control ex-post privind modul de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de 

concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Ordin nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei  de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor 

contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile 

prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016  şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016;  

 OUG  nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice; 

 Ordinele nr. 314/2010, 302/2011, 313/2011, 509/2011 ale Presedintelui ANRMAP. 

 

 Legislația privind serviciile de publicitate 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 504/2002 legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Cadrul legislativ în domeniul construcțiilor 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

executiei lucrarilor si a constructiilor;  

 HG nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor, de montaj utilaje, echipamente, instalatii 

tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;  

 OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;  

 HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție 

aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

 HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 

a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;  

 HG nr. 1072 din 2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-

economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;  

 HG nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 

 HG nr. 808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si 

incercari in activitatea de constructii; 

 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finanţate din fonduri publice; 

 Ordin nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de Santier; 

 Ordin nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri 

tehnologice; 

 Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de 

montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

 Ordin nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaje utilaje, 

echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

 Hotararea nr. 272 din 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii; 

 Ordin nr. 900/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 

de instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02; 

 Ordin nr. 1.530/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", 

indicativ CR 0-2012; 

 Ordin nr. 277/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011; 

 Ordin nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnicoprofesională a 

specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari 

pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

 HG nr. 363/14.04.2010 privind standardele de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 

 Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare 
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Nr. 
crt. 

Indicativ 
reglementare 

tehnică 
Denumire reglementare tehnică Act legislativ de aprobare 

1. NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a 
localităţilor 

 "Partea I-a: Sisteme de alimentare cu apă a 
localităţilor. Indicativ NP 133/1-2013" 

"Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localităţilor. 
Indicativ NP 133/2-2013" 

Ordin nr. 
2.901/2013 

2. NP118-2006 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi 
instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - 
partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor” 

Ordin nr. 1729/2006 

3. P 28–1984 Normativ pentru proiectarea tehnologică a stațiilor de 
epurare a apelor uzate orăşeneşti, treptele de epurare 
mecanică și biologică și linia de prelucrare și 
valorificare a nămolurilor 

ICCPDC 33/19.03.1984 

4. P 28/2–1988 Normativ pentru proiectarea tehnologică a stațiilor de 
epurare a apelor uzate orăşeneşti, treapta de epurare 
terțiară 

ICCPDC 34/27.04.1988 

5. NP 036–1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidro-edilitare din 
localitățile urbane 

Ordin MLPAT 77/N/1999 

6. GP 087–2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei 
în vederea potabilizării 

Ordin MTCT 647/2003 

7. GP 071-2002 Ghid de proiectare pentru construcții și instalații de 
dezinfectare a apei 

Ordin MLPTL nr. 1411/2002 

8. GE 046-2002 Ghid de execuție pentru stații de epurare pentru 
localități mai mici (Q<5 l/s) 

Ordin MLPTL nr. 
1410/26.09.2002 

9. NP 091 – 2002 Normativ pentru proiectarea construcţiilor și 
instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea 
asigurării sănătății oamenilor și protecției mediului 

Ordin MTCT 646/2003 

10. AC – 1998 Ghid de proiectare și execuţie a reţelelor și instalaţiilor 
exterioare de alimentare cu apă și canalizare. Ac - 
Mapa proiectantului 

Ordin MLPAT 9/N/1999 

11. NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea și 
exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din 
mase plastice 

Ordin MTCT nr. 905/ 2003 

12. GE 052-2004 Ghid pentru execuția și exploatarea rezervoarelor 
metalice pentru înmagazinarea apei potabile 

OMTCT nr. 164/2005 

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor 
de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural 

OMTCT nr. 161/2005 

14. NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea și reabilitarea 
conductelor pentru transportul apei 

OMTCT nr. 1736/2006 

15. NTPA – 
001/2005 

Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu 
poluanţi a apelor uzate industriale și orăşeneşti la 
evacuarea în receptorii naturali 

HG nr. 352/2005 

16. NTPA – 
002/2005 

Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate 
în reţelele de canalizare ale localităților si direct in 
statiile de epurare 

HG nr. 352/2005 

17. NTPA – 
011/2005 

Norme tehnice privind colectarea, epurarea și 
evacuarea apelor uzate orăşeneşti 

HG nr. 352/2005 
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Nr. 
crt. 

Indicativ 
reglementare 

tehnică 
Denumire reglementare tehnică Act legislativ de aprobare 

18. NTPA – 
003/1997 

Norme privind metodologia de conducere și control al 
procesului de epurare biologică cu nămol activ în 
stațiile de epurare a apelor uzate orășenești, 
industriale și zootehnice 

 

 

 Legea nr. 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

 
 Cadrul legislativ privind sanatatea si securitatea in munca 

 Legea nr. 319/28.06.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi metodologia de aplicare, cu modificările ulterioare; 

 HG nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 

319/2006, cu modificările ulterioare;  

 HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu 

modificările ulterioare; 

 HG nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători 

a echipamentelor de muncă; 

 HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca; 

 HG nr. 1.051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care 

prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 

 HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

 HG nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de zgomot, cu modificările ulterioare; 

 Ordin nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de 

securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori 

mobile, cu modificările ulterioare; 

  HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.  

 

 Cadrul legal care guverneaza relatia dintre EC si Consultant 

Pe tot parcursul implementarii contractului, Consultantul va respecta toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, 

dar si regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune). 

Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul contractului de servicii, Consultantul va fi responsabil pentru 

implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel national si la nivelul 

Uniunii Europene.  

Consultantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii sai si 

salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune,  de asemenea, acelorasi legi  si reglementari. 

In cazul in care intervin schimbari legislative, Consultantul va informa Entitatea Contractanta cu privire la consecintele 

asupra activitatilor care fac obiectul Contractului si isi va adapta activitatea in functie de decizia Entitatii Contractante in 

legatura cu schimbarile legislative. 

In executarea Contractului, Consultantul va respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite 

prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul 
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mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, relevante cu specificul contractului de servicii, din 

lista carora exemplificam fara insa a ne limita la urmatoarele: 

 Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare; 

 Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata; 

 Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate; 

 Conventia nr. 138 a OIM privind vârsta minima de incadrare in munca; 

 Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie); 

 Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei; 

 Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor 

 

4.2 Cadrul administrativ general 

Cadrul general administrativ la nivel national, judetean si local, este reprezentat de o serie de institutii publice cu atributii 

si responsabilitati diferite, cu privire la crearea sistemului legislativ necesar organizarii si functionarii serviciilor de utilitati 

publice. 

Astfel, la nivel national, Statul sprijina prin masuri legislative, administrative si economice dezvoltarea durabila a serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare, precum si a sistemelor aferente. Guvernul Romaniei asigura realizarea politicii 

generale a statului in domeniul serviciilor de utilitati publice, in concordanta cu Programul de guvernare si cu obiectivele 

Planului national de dezvoltare economico-sociala a tarii. 

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) reprezinta 

institutia publica de interes national cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii 

si Administratiei, care reglementeaza, monitorizeaza si controleaza la nivel central activitatile din domeniul serviciilor 

comunitare de utilitati publice. Atributiile acesteia se refera in principal la: acordarea licentelor de operare operatorilor, 

avizarea tarifelor propuse de operatori, elaborarea si stabilirea regulamentelor-cadru si a caietelor de sarcini-cadru, 

monitorizarea indeplinirii indicatorilor de performanta (nivelurile de servicii), a regulilor aplicabile in materie de licente, a 

reglementarilor tarifare etc. 

Potrivit reglementarilor in vigoare, autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva pentru infiintarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, precum 

si pentru crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a 

unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. 
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Anexa 4.2 JUDETUL HUNEDOARA – ARIA DE OPERARE SC ACTIVITATEA GOSCOM SA - 
LISTA AGLOMERARILOR  

 

 

 

 

Nr crt. 
Denumire 
 Cluster 

Denumire 
aglomerare 

Populatie 
echivalenta 
(l.e.) - 2027 

Componenta 
aglomerare 

UAT 

1 

Orastie  

Orastie 17051 Orastie Orastie 

2 Beriu 647 Beriu 

Beriu 

3 Castau 1,038 Castau 

4 Cucuis 150 Cucuis 

5 Orastioara de Jos 331 Orastioara de Jos 

6 Poieni 55 Poieni 

7 Sereca 201 Sereca 

8 Sibisel 623 Sibisel 

9 Rapoltu Mare  894 Rapoltu Mare  

Rapoltu Mare 

10 Bobalna 472 Bobalna 

11 Folt 153 Folt 

12 Rapoltel 235 Rapoltel 

13 Boiu 151 Boiu 

14 Bucium 316 Bucium 

Orastioara de Sus 

15 Orastioara de Sus 456 Orastioara de Sus 

16 Costesti 437 Costesti 

17 
Gradistea de 

Munte 
154 

Gradistea de Munte 

18 Ludestii de Jos 256 Ludestii de Jos 

19 Ocolisu Mic 352 Ocolisu Mic 

20 Turdas 460 Turdas 

Turdas 
21 Pricaz 1047 Pricaz 

22 Spini 196 Spini 

23 Rapas 48 Rapas 

24 

Aglomerari 
care nu 
fac parte 
din 
Clusterul 
Orastie 

Martinesti 165 Martinesti 

Martinesti 

25       Dancu Mare 244       Dancu Mare 

26       Dancu Mic 109       Dancu Mic 

27       Jeledinti 202       Jeledinti 

28       Tamasasa 107       Tamasasa 

29       Turmas 68       Turmas 

30 Magura 34 Magura 

31 Costesti Deal 35 Costesti Deal 
Orastioara de Sus 

32 Ludestii de Sus 15 Ludestii de Sus 
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Anexa 4.3 JUDETUL HUNEDOARA – ARIA DE OPERARE SC ACTIVITATEA GOSCOM SA - 
LISTA SISTEME ALIMENTARE CU APA 

 

 

 

Sistem 
zonal/local de 
alimentare cu 

apa 

Zona de 
alimentare 

cu apa 

Localitati 
deservite 

UAT 

SZA Orastie 

Orastie Orastie Orastie 

Beriu 
Beriu, Sibisel, Castau, Sereca, Orastioara de Jos si 

Poieni 
Beriu 

Turdas Turdaș, Pricaz, Spini si Rapas Turdas 

Martinesti 
Martinesti, Jeledinti, Turmas, Tamasasa, Dancu Mare 

si Dancu Mic 
Martinesti 

Rapoltu 
Mare 

Bobalna, Folt si Rapoltu Mare 
Rapoltu 

Mare 

SZA 
Orastioara de 

Sus 

Orastioara 
de Sus 

Costesti, Ludestii de Jos, Bucium si Orăștioara de Sus 
Orastioara 

de Sus 

SLA BOIU Boiu Boiu 
Rapoltu 

Mare 

 





3. Reabilitare aductiune Sibisel

curs leu  / euro 4.95

Localitate TARIF (euro/mc) 0.715

Date de intrare Optiunea 1 Optiunea 2 Scurta descriere a optiunii 1

Costuri de investitie Euro -                        3,129,984       

Constructii civile Euro -                        3,129,984       

Echipamente Euro -                        -                        

Cantitate de apa m3/an 1,263,963       1,263,963       -                        Scurta descriere a optiunii 2

Costuri din exploatare

Costuri materiale Euro 1,484,679       371,169.72     

Costuri cu personalul Euro -                        -                        

Numar no. -                        -                        

Salariu mediu Euro/luna 600                  600                   

Taxe aferente Euro/luna 174                  174                   

Costuri cu electricitatea Euro -                        -                        

Cantitate KwH/an -                        -                        

Pret mediu Euro/KwH 0.11                 0.11                 

Costuri intretinere Euro -                        31,300             

Procent din constructii civile % 1.0% 1.0%  

Procent din echipamente % 2.0% 2.0%

Total costuri de operare Euro 1,484,679       402,470          

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 40,086,330       12,979,417     

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 21,552,998       8,413,531       

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 12,888,032       6,046,991       

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 1.175                 0.380               

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 1.175                 0.459               

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 1.175                 0.551               

Optiunea 1

An Cost

Constructii Echipamente Costuri Costuri Costuri Costuri Total Total unitar

Civile materiale electricitate personal intretinere costuri cantitate financiar

apa pe m3

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3

2018 -                          -                        -                        -                           20%

2019 -                          -                        -                        -                           40%

2020 -                          -                        -                        -                           40%

2021 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2022 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2023 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2024 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2025 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2026 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2027 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

ADUCTIUNE CAPTARE SIBISEL - STAP ORASTIE

Optiune selectata din punct de vedere financiar: Optiunea 2

Investitie Costuri de operare si intretinere

Fara masuri de interventie asupra conductei de aductiune existente Captare Sibisel - STAP ORASTIE

Reabilitarea conductei de aductiune existente Captare Sibisel - STAP Orastie

L = 23.083 m din PAFSIN, SN 10000 cu diametru De 427 mm

Optiune selectata din punct de vedere tehnic: Optiunea 2



3. Reabilitare aductiune Sibisel

2028 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2029 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2030 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2031 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2032 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2033 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2034 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2035 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2036 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2037 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2038 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2039 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2040 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2041 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2042 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2043 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2044 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2045 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2046 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

2047 -                          -                        1,484,679       -                                -                        -                        1,484,679       1,263,963          

Valoare reziduala -                     -                        -                        -                                -                        -                        -                        -                           

NPV at 0% -                          -                        40,086,330     34,126,998        1.17462

NPV at 4% -                          -                        21,552,998     18,348,876        1.17462

NPV at 8% -                          -                        12,888,032     10,972,065        1.17462

Optiunea 2

An Cost

Constructii 2028 Costuri Costuri Costuri Costuri Total Total unitar

Civile materiale electricitate personal intretinere costuri cantitate financiar

apa pe m3

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3

2018 625,997             -                        -                        -                           20%

2019 1,251,994         -                        -                        -                           40%

2020 1,251,994         -                        -                        -                           40%

2021 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2022 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2023 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2024 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2025 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2026 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2027 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2028 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2029 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2030 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2031 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2032 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2033 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2034 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2035 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

Investitie Costuri de operare si intretinere



3. Reabilitare aductiune Sibisel

2036 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2037 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2038 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2039 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2040 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2041 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2042 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2043 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2044 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2045 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2046 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

2047 -                          -                        371,170          -                                -                        31,300             402,470          1,263,963          

Valoare reziduala (1,017,245)        -                        -                        -                                -                        -                        -                        -                           

NPV at 0% 2,112,739         -                        10,866,678     34,126,998        0.38

NPV at 4% 2,570,904         -                        5,842,627       18,348,876        0.46

NPV at 8% 2,553,279         -                        3,493,712       10,972,065        0.55



Cluster Orastie

TOTAL 3,507,480.88

Option 1 Constructii 2,104,488.53

Echipamente 1,402,992.35

 328 402.56

 165 924.00

 494 326.56

 180 198.20

 665 227.20

 845 425.40

 165 262.56

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Aglomerarea Beriu

SPAU

Conducta de refulare

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie

Aglomerarea Pricaz

Obiect Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

SPAU

Conducta de refulare

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

Aglomerarea Turdas

SPAU



Cluster Orastie

 688 795.80

 854 058.36

 147 242.74

 324 139.20

 471 381.94

 165 262.56

 373 917.72

 539 180.28

 165 262.56

 373 917.72

Conducta de refulare

SPAU

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

Aglomerarea Bobalna

Conducta de refulare

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

Aglomerarea Folt

SPAU

Conducta de refulare

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

Aglomerarea Rapoltu Mare

SPAU

Conducta de refulare



Cluster Orastie

 539 180.28

 147 242.74

 155 865.60

 303 108.34

Statii de pompare apa uzata + conducte de refulare

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect

Aglomerarea Orastioara de Sus

SPAU

Conducta de refulare

TOTAL GENERAL (euro)

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si deversarea acetora in SEAU 

Orastie



Cluster Orastie

TOTAL 4,374,777.60

Option 2 Constructii 1,749,911.04

Echipamente 2,624,866.56

1 785 657.60

1 785 657.60

 542 880.00

 542 880.00

 334 080.00

 334 080.00

Aglomerarea Beriu

Reabilitare SEAU Beriu 

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Reabilitare statii de epurare

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Reabilitare statii de epurare

Aglomerarea Pricaz

TOTAL GENERAL (euro)

Aglomerarea Turdas

Reabilitare SEAU Turdas

Reabilitare SEAU Pricaz

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Reabilitare statii de epurare



Cluster Orastie

 208 800.00

 208 800.00

 167 040.00

 167 040.00

 501 120.00

 501 120.00

 835 200.00

 835 200.00

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Reabilitare statii de epurare

Obiect Reabilitare statii de epurare

Aglomerarea Bobalna

Reabilitare SEAU Bobalna

TOTAL GENERAL (euro)

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Aglomerarea Oarastiara de Sus

Reabilitare SEAU Orastioara de Sus

TOTAL GENERAL (euro)

Aglomerarea Folt

Reabilitare SEAU Folt

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare

Obiect Reabilitare statii de epurare

Aglomerarea Rapoltu Mare

Reabilitare SEAU Rapoltu Mare

Obiect Reabilitare statii de epurare

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului
Clusterizarea zonei de operare - preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul Orastiei si 

deversarea acetora in SEAU Orastie

Localitate Orastioara de Sus, Beriu, Turdas, Pricaz, Folt, Boblana si Rapoltu Mare



Cluster Orastie

Lei Euro curs leu  / euro 4.95

Necesar total de apa mc/an 1,552,076 opt. 1,2
Q zi med Beriu mc/zi 4,252.26 365 zile

Cost epurare Orastie 1.284 0.259

Personal suplimentar

SEAU- uri nr. 7 opt. 2

SPAU-uri + SEAU Orastie nr. 0 opt .1 

Energie consumata

SPAU- uri kw/an 551,880 opt. 1 4.00 ore/zi 63 kw

SEAU Beriu kw/an 228,373 opt. 2 24.00 ore/zi 625.68 kw

SEAU Turdas euro/an 68,512 opt. 2 10.00 ore/zi 25 kw

SEAU Pricaz euro/an 57,093 opt. 2 ore/zi kw

SEAU Bobalna euro/an 34,256 opt. 2

SEAU Folt euro/an 34,256 opt. 2

SEAU Rapoltu Mare euro/an 79,931 opt. 2

SEAU Orastioara de Sus euro/an 102,768 opt. 2

SEAU-uri euro/an 605,189

Costuri operare 

SEAU Beriu euro/an 25,058 opt. 2 Coagulant pentru precipitare chimica fosfor (sulfat feric)= 120 g/mc

SEAU Orastie euro/an 60,390 opt. 1 Necesar coagulant= 46.30 kg/zi

SEAU Turdas euro/an 7,517 opt. 2 Pret Unitar = 0.3 EUR/kg

SEAU Pricaz euro/an 6,264 opt. 2 Cost zilnic coagulant= 13.89 EUR/zi

SEAU Bobalna euro/an 3,759 opt. 2 Cost anual coagulant= 5069.41 EUR/an

SEAU Folt euro/an 3,759 opt. 2

SEAU Rapoltu Mare euro/an 8,770 opt. 2 Floculant (polielectrolit) pentru deshidratare = 131.2 kgnamol deshidratat/zi

SEAU Orastioara de Sus euro/an 11,276 opt. 2 Doza necesara = 3 kg/t s.u.

TOTAL SEAU-uri euro/an 66,402.58 opt. 2 Consum zilnic = 0.39 kg/zi

Pret unitar = 3.5 EUR/kg

Costul zilnic floculant = 1.38 EUR/zi

Costul annual floculant = 502.82 EUR/an

Dezinfectie apa epurata cu hipoclorit de sodiu

Doza necesara = 17 g/mc

Cantitatea zilnica = 6.56 kg/zi

Pret unitar = 1 EUR/kg

Cost zilnic hipoclorit de sodiu = 6.56 EUR/zi

Cost anual hipoclorit de sodiu = 2393.89 EUR/an

COST ZILNIC OPERARE SEAU = 68.65 EUR/zi

COST ANUAL OPERARE SEAU = 25057.58 EUR/an



Cluster Orastie

ClusterIzare

Date de intrare Optiunea 1 Optiunea 2 Scurta descriere a optiunii 1 - solutie centralizata

Costuri de investitie Euro 3,507,481           4,374,778       

Constructii civile Euro 2,104,489           1,749,911       

Echipamente Euro 1,402,992           2,624,867       

Cantitate de apa/apa uzata m3/an 1,552,076           1,552,076        Scurta descriere a optiunii 2 - solutie descentralizata

Costuri din exploatare

Costuri materiale Euro 60,390                66,403            

Costuri cu personalul Euro -                           65,016            

Numar no. -                           7                      

Salariu mediu Euro/luna 600                      600                  Scurta descriere a optiunii 3 

Taxe aferente Euro/luna 174                      174                  

Costuri cu electricitatea Euro 60,707                66,571            

Cantitate KwH/an 551,880              605,189          

Pret mediu Euro/KwH 0.11                     0.11                 

Costuri intretinere Euro 49,105                69,996            

Procent din constructii civile % 1.0% 1.0%

Procent din echipamente % 2.0% 2.0%

Total costuri de operare Euro 170,201              267,986          

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 8,541,354       13,141,567         

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 6,057,908       8,828,750           

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 4,635,533       6,494,287           

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 0.204               0.314                  

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 0.269              0.392                  

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 0.344               0.482                  

Optiunea 1

An Cost

Constructii Echipamente Costuri Costuri Costuri Costuri Total Total unitar

Civile materiale electricitate personal intretinere costuri cantitate financiar

apa pe m3

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3

2018 -                       -                           -                       -                       0%

2019 1,052,244       701,496              -                       -                       50%

2020 1,052,244       701,496              -                       -                       50%

2021 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2022 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2023 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2024 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2025 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2026 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2027 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2028 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2029 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2030 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2031 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2032 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2033 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2034 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

ORASTIE

Optiune selectata din punct de vedere tehnic: Optiunea 1

Preluarea apelor de canalizare din aglomerarile din jurul municipiului Orastie si epurarea centralizata in SEAU Orastie - fomarea Clusterului 

Orastie (conducte de transfer si statii de pompare apa uzata).

Reabilitarea statiilor de epurare existente din aglomerarile din jurul Orastiei

Optiune selectata din punct de vedere financiar: Optiunea 1

Investitie Costuri de operare si intretinere



Cluster Orastie

2035 -                       1,402,992           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2036 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2037 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2038 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2039 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2040 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2041 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2042 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2043 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2044 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2045 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2046 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

2047 -                       -                           60,390            60,707            -                       49,105            170,201          1,552,076       

Valoare reziduala (683,959)         (280,598)             -                       -                       -                       -                       -                       -                       

NPV at 0% 1,420,530       2,525,386           4,595,438       41,906,046    0.20382

NPV at 4% 1,705,534       1,881,570           2,470,804       22,531,394    0.26887

NPV at 8% 1,674,500       1,483,568           1,477,465       13,473,083    0.34406

Optiunea 2

An Cost

Constructii 2028 Costuri Costuri Costuri Costuri Total Total unitar

Civile materiale electricitate personal intretinere costuri cantitate financiar

apa pe m3

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3

2018 -                       -                           -                       -                       0%

2019 874,956          1,312,433           -                       -                       50%

2020 874,956          1,312,433           -                       -                       50%

2021 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2022 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2023 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2024 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2025 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2026 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2027 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2028 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2029 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2030 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2031 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2032 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2033 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2034 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2035 -                       2,624,867           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2036 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2037 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2038 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2039 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2040 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2041 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2042 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2043 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2044 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2045 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2046 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

2047 -                       -                           66,403            66,571            65,016            69,996            267,986          1,552,076       

Valoare reziduala (568,721)         (524,973)             -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Investitie Costuri de operare si intretinere



Cluster Orastie

NPV at 0% 1,181,190       4,724,760           7,235,617       41,906,046    0.31

NPV at 4% 1,418,175       3,520,241           3,890,335       22,531,394    0.39

NPV at 8% 1,392,370       2,775,616           2,326,301       13,473,083    0.48



Cucucis + Sibisel

Option 1 TOTAL 1,315,289 EURO

constructii 920,702

echipamente 394,587

 853 776.00

 170 407.00

 92 516.00

 198 590.04

Obiect Conducta de transport

TOTAL GENERAL (euro)

Obiect Extindere conducta de aductiune Sibisel

Localitate Cucis + Sibisel

Obiect Constructie rezervor apa potabila

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea I

Localitate Cucis + Sibisel

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea I

Localitate Cucis + Sibisel

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea I

Localitate

TOTAL GENERAL (euro)

Obiect Constructie statii de pompare pe conducta de aductiune

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea I

Cucis + Sibisel



Cucucis + Sibisel

Option 2 TOTAL 1,251,764

constructii 688,470

echipamente 563,294

 61 761.61

 582 687.76

 216 665.00

 192 060.00

TOTAL GENERAL (euro)

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea 2

Localitate Cucis + Sibisel

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea 2

Obiect Constructie statie de tratatre a apei in scop potabil noua (Q = 3l/s) + statie de clorinare

TOTAL GENERAL (euro)

Localitate Cucis + Sibisel

Obiect Constructie captare noua (Q = 3l/s)

Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea 2

Localitate Cucis + Sibisel

Obiect Constructie rezervor + statie de pompare

Titul Proiectului

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea 2

Localitate Cucis + Sibisel

TOTAL GENERAL (euro)

Obiect Conducta aductiune apa bruta

TOTAL GENERAL (euro)



Cucucis + Sibisel

 198 590.04

Titul Proiectului Extinderea sistemului de alimentare cu apa in UAT Beriu - satele Cucuis si Sibisel - Optiunea 2

Localitate Cucis + Sibisel

TOTAL GENERAL (euro)

Obiect Conducta transport apa potabila



Cucucis + Sibisel

Lei Euro curs leu  / euro

Pret apa bruta 0.067 0.014 opt.2

Pret de productie apa 1.062 0.215 opt.1

Necesar de apa anual Sibisel + 

Cucuis
mc/an 78,840

Necesar total de apa mc/an 78,840 opt.1,2

Personal suplimentar

STAP  Cucuis nr. 2 opt.2

GA Cucuis nr. 0 opt.1

Energie consumata

STAP Cucuis kw/an 85,590 opt.2

SP Cucucis kw/an 24,090 opt.2

Captare Lunca Lesului kw/an 0 opt.2

Costuri operare STAP

STAP Cucuis euro 39,782 opt.2



Cucucis + Sibisel

4.95



Cucucis + Sibisel

Localitate

Date de intrare Optiunea 1 Optiunea 2 Scurta descriere a optiunii 1 - solutie centralizata

Costuri de investitie Euro 1,315,289       1,251,764       

Constructii civile Euro 920,702          688,470          

Echipamente Euro 394,587          563,294          

Cantitate de apa/apa uzata m3/an 78,840            78,840             Scurta descriere a optiunii 2 - solutie descentralizata

Costuri din exploatare

Costuri materiale Euro 16,915            40,849            

Costuri cu personalul Euro -                       18,576            

Numar no. -                       2                      

Salariu mediu Euro/luna 600                  600                   

Taxe aferente Euro/luna 174                  174                   

Costuri cu electricitatea Euro -                       12,065            

Cantitate KwH/an -                       109,680          

Pret mediu Euro/KwH 0.11                 0.11                 

Costuri intretinere Euro 17,099            18,151            

Procent din constructii civile % 1.0% 1.0%

Procent din echipamente % 2.0% 2.0%

Total costuri de operare Euro 34,014            89,641            

Analiza financiara a optiunii Optiunea 1 Optiunea 2

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% 2,250,095       3,573,191        

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% 1,769,119       2,439,557       

Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% 1,445,094       1,816,858       

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% 1.057               1.679               

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% 1.546              2.132              

Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% 2.112               2.655               

Optiunea 1

An Cost

Constructii Echipamente Costuri Costuri Costuri Total Total unitar

Civile materiale personal intretinere costuri cantitate financiar

apa pe m3

Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3

2018 -                       -                       -                       -                       0%

2019 460,351          197,293          -                       -                       50%

2020 460,351          197,293          -                       -                       50%

2021 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2022 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2023 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2024 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2025 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2026 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

Optiune selectata din punct de vedere financiar: Optiunea 1

Investitie Costuri de operare si intretinere

Cucuis + Sibisel

Extindere aductiune apa potabila catre Sibisel + constructie statie pompare pe aductiune + constructie 

rezervor apa potabila in Cucuis. 

Captare de suprafata in amonte de Cucuis (q = 3 l/s) Statie de tratare a apei in scop potabil (q =3.0 l/s), 

conducta de aductiune (1,0  km),statie de pompare si rezervor apa potabila in Cucuis , conducta transport apa 

de la rezervor la Sibisel (2,5 km) si 2 statii de pompare pe conducta de aductiune

Optiune selectata din punct de vedere tehnic: Optiunea 2



Cucucis + Sibisel

2027 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2028 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2029 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2030 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2031 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2032 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2033 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2034 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2035 -                       394,587          16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2036 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2037 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2038 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2039 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2040 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2041 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2042 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2043 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2044 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2045 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2046 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

2047 -                       -                       16,915            -                       17,099            34,014            78,840            

Valoare reziduala (299,228)         (78,917)           -                       -                       -                       -                       -                       

NPV at 0% 621,474          710,256          918,365          2,128,680      1.05704

NPV at 4% 746,162          529,185          493,772          1,144,516      1.54574

NPV at 8% 732,585          417,248          295,261          684,385          2.11152

Optiunea 2

An Cost

Constructii 2028 Costuri Costuri Costuri Total Total unitar

Civile materiale personal intretinere costuri cantitate financiar

apa pe m3

Euro Euro Euro Euro Euro Euro m3 EUR/m3

2018 -                       -                       -                       -                       0%

2019 344,235          281,647          -                       -                       50%

2020 344,235          281,647          -                       -                       50%

2021 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2022 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2023 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2024 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2025 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2026 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2027 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2028 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2029 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2030 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2031 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2032 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

Investitie Costuri de operare si intretinere



Cucucis + Sibisel

2033 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2034 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2035 -                       563,294          40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2036 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2037 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2038 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2039 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2040 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2041 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2042 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2043 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2044 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2045 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2046 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

2047 -                       -                       40,849            18,576            18,151            77,576            78,840            

Valoare reziduala (223,753)         (112,659)         -                       -                       -                       -                       -                       

NPV at 0% 464,718          1,013,929       2,094,544       2,128,680      1.68

NPV at 4% 557,955          755,441          1,126,162       1,144,516      2.13

NPV at 8% 547,802          595,645          673,410          684,385          2.65



Reabilitare retele apa

1 euro 4.95 lei

NR. CRT Strada Material
Diametru 

(mm)

Lungime 

conducta 

(m)

An PIF Material
Diametru 

(mm)

Lungime 

conducta

Anexa 9.1.1.

 (m)

2019 2020 2021 Categoria I Categoria II

Avarii 

inregistrate

(in 3 ani)

Cost 

remediere 

avarii

(cost 

mediu/avarie)

Nr. de 

consumato

ri afectati

Ore 

intrerup

ere/avar

ie

Suprafata 

conducta

(mp)

Volum 

conducta 

(mc)

Volum 

estimat 

pierderi

Medie 

avarii/an

-nr.-

Cost mediu 

remediere 

avarii/an

-lei-

Consum 

spalare 

conducte in 

urma 

avariilor 

(mc/an)

Cost mediu 

total/an 

(remed. 

avarii + apă 

pierdută)

-euro-

Observatii

1 Libertatii PEID 160 697 1996 PEID 160 697 13 18 21 da 52 774.36 63 6 350.35 14.01 9,408.46 17.33 13422.24 485.82 48,999.28

2 Viilor OL 300 27 1979 PEID 300 27 10 15 17 da 42 1593.44 120 7
25.45 1.91 683.36

14.00
22,308.16 53.44

63,242.63

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

3 Crisan OL 300 305.16 1979 PEID 300 305.16 12 14 16 da 42 1593.44 111 7

287.61 21.57 7,723.51

14.00

22,308.16 603.97

64,776.11

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

4 Horea OL 300 409.74 1979 PEID 300 409.74 10 12 15 da 37 1593.44 80 7

386.17 28.96 10,370.40

12.33

19,652.43 714.42

51,205.00

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

5 Petru Maior OL 300 623.18 1979 PEID 300 623.18 8 12 15 da 35 1593.44 108 7

587.33 44.05 15,772.51

11.67

18,590.13 1,027.83

47,209.14

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

6 Cojocarilor OL 300 332.92 1979 PEID 300 332.92 5 8 10 da 23 1593.44 23 7

313.77 23.53 8,426.11

7.67

12,216.37 360.84

20,696.12

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

7 Gheorghe Doja OL 300 969.15 1979 PEID 300 969.15 21 23 27 da 71 1593.44 84 7

913.40 68.51 24,528.91

23.67

37,711.41 3,242.58

185,914.13

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

8 Libertatii OL 300 742.94 1979 PEID 300 742.94 25 28 31 da 84 1593.44 63 7

700.20 52.52 18,803.60

28.00

44,616.32 2,940.86

256,767.96

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

9 Unirii OL 315 365.66 1979 PEID 300 365.66 21 28 35 da 84 1593.44 165 7

361.86 28.50 9,717.49

28.00

44,616.32 1,595.79

254,660.65

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

10 Spalatorie Denes-ANL NOU OL 315 523.39 1979 PEID 300 523.39 20 24 25 da 69 1593.44 0 7

517.95 40.79 13,909.19

23.00

36,649.12 1,876.27

173,477.82

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

11 9 mai(langa rau) OL 63 172.53 1980 PEID 200 172.53 12 13 13

da

38 645

73 6 34.15 0.54 917.00

12.67

8,170.00 13.62

21,094.40

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

12 A.I.CUZA OL 133 135.7 1981 PEID 140 135.7 9 12 14

da

35 853.93

45 6 56.70 1.89 1,522.64

11.67

9,962.52 43.99

23,797.17

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

13 Erou Ovidiu Munteanu OL 63 117 1980 PEID 63 117 8 10 11

da

29 645

69 4 23.16 0.36 621.86

9.67

6,235.00 7.05

12,303.15

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

14 Tudor Vladimirescu OL 300 147.59 1982 PEID 300 147.59 8 9 10

da

27 1593.44

99 7 139.10 10.43 3,735.46

9.00

14,340.96 187.79

26,867.05

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

16 George Cosbuc PEID 200 490 1997 PEID 200 490 5 8 11 da 24 1457.56 36 5 307.88 15.39 8,267.84 8.00 11,660.48 246.30 20,565.25

17 Conducta Aductiune Sibisel-OrastieAZBO+OL 400 14250 1979 AZBO+OL 400 14250

21 28 31 da

80

9524.21 4,000 14 17,907.08 1,790.71 480,884.58

26.67

253,978.93 95,504.42

1,484,678.90

O mare parte din conducta are traseul pe 

proprietate privata          Conductele din 

azbociment care pun probleme de calitate a apei 

transportate, iar prin reglemetarea europeana 

trebuie înlocuite.

Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv 

traversările; rețele de distribuție. Galerii subterane 

pentru instalații tehnico-edilitare au o durata 

normal de functionare conform legislatiei de 34-36 

ani

18 Dealu Mic-Rezervoare Chimica OL 300 1068.2 1979 PEID 300 1068.2

15 24 32 da

71

1593.44 120 7 1,006.75 75.51 27,035.84

23.67

37,711.41 3,573.98

186,487.53

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

19 Dobrogeanu Gherea PEID 110 566 1996 PEID 110 566 11 14 13 da 38 608.413 40 4 195.60 5.38 5,252.61 12.67 7,706.56 136.26 20,809.16

20 Dealu Mic-IJTL OL 200 238 1970 PEID 200 238

20 24 25 da

69

1457.56 2,000 6 149.54 7.48 4,015.81

23.00

33,523.88 343.94

156,648.28

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

21 Dealu Mic-IJTL OL 300 1301.61 1970 PEID 300 1301.61

12 14 19 da

45

1,593 1,700 7 1,226.74 92.01 32,943.38

15.00

23,901.60 2,760.16

79,641.93

Depasita Durata normala de functionare. Conducte 

pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările. 

Galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare 

au o durata normal de functionare conform 

legislatiei de 34-36 ani

Existenta Reabilitare Motivul inlocuirii



Reabilitare retele apa

22 David Prodan PEID 110 386 2001 PEID 110 386 7 8 11 da 26 703.445 34 4 133.39 3.67 3,582.17 8.67 6,096.52 63.58 11,410.56

23868.77

NOTA: Categoria I Perfomanta in functionare retele 1,726,573.33 53.77%

Categoria II Conditii de functionare aductiune 1,484,678.90 46.23%

3,211,252.23



1 euro 4.95 lei

NR. CRT Strada Material
Diametru 

(mm)

Lungime 

conducta 

(m)

An PIF Material
Diametru 

(mm)

Lungime 

conducta

Anexa 9.1.1.

 (m)

2019 2020 2021 Categoria I Categoria II
Avarii 

inregistrate

(in 3 ani)

Cost remediere avarii

(cost mediu/avarie)

Nr. de 

consumatori 

afectati

Ore 

intrerupere/av

arie

Suprafata 

conducta

(mp)

Volum 

conducta 

(mc)

Volum estimat 

pierderi

Medie 

avarii/an

-nr.-

Cost mediu 

remediere 

avarii/an

-lei-

Consum 

spalare 

conducte in 

urma 

avariilor 

(mc/an)

Cost mediu 

total/an 

(remed. 

avarii + apă 

pierdută)

-euro-

Observatii

1 Libertatii PEID 160 697 1996 PEID 160 697 13 18 21 da 52 774.36 63 6 350.35 14.01 9,408.46 17.33 13422.24 485.82 48,999.28

2 Viilor OL 300 27 1979 PEID 300 27 10 15 17 da 42 1593.44 120 7 25.45 1.91 683.36 14.00 22,308.16 53.44 63,242.63
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

3 Crisan OL 300 305.16 1979 PEID 300 305.16 12 14 16 da 42 1593.44 111 7 287.61 21.57 7,723.51 14.00 22,308.16 603.97 64,776.11
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

4 Horea OL 300 409.74 1979 PEID 300 409.74 10 12 15 da 37 1593.44 80 7
386.17 28.96 10,370.40

12.33
19,652.43 714.42

51,205.00
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

5 Petru Maior OL 300 623.18 1979 PEID 300 623.18 8 12 15 da 35 1593.44 108 7 587.33 44.05 15,772.51 11.67 18,590.13 1,027.83 47,209.14
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

6 Cojocarilor OL 300 332.92 1979 PEID 300 332.92 5 8 10 da 23 1593.44 23 7 313.77 23.53 8,426.11 7.67 12,216.37 360.84 20,696.12
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
7 Gheorghe Doja OL 300 969.15 1979 PEID 300 969.15 21 23 27 da 71 1593.44 84 7 913.40 68.51 24,528.91 23.67 37,711.41 3,242.58 185,914.13

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
8 Libertatii OL 300 742.94 1979 PEID 300 742.94 25 28 31 da 84 1593.44 63 7 700.20 52.52 18,803.60 28.00 44,616.32 2,940.86 256,767.96

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

9 Unirii OL 315 365.66 1979 PEID 300 365.66 21 28 35 da 84 1593.44 165 7 361.86 28.50 9,717.49 28.00 44,616.32 1,595.79 254,660.65
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

10 Spalatorie Denes-ANL NOU OL 315 523.39 1979 PEID 300 523.39 20 24 25 da 69 1593.44 0 7 517.95 40.79 13,909.19 23.00 36,649.12 1,876.27 173,477.82
Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
11 9 mai(langa rau) OL 63 172.53 1980 PEID 200 172.53 12 13 13 da 38 645 73 6 34.15 0.54 917.00 12.67 8,170.00 13.62 21,094.40

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
12 A.I.CUZA OL 133 135.7 1981 PEID 140 135.7 9 12 14 da 35 853.93 45 6 56.70 1.89 1,522.64 11.67 9,962.52 43.99 23,797.17

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
13 Erou Ovidiu Munteanu OL 63 117 1980 PEID 63 117 8 10 11 da 29 645 69 4 23.16 0.36 621.86 9.67 6,235.00 7.05 12,303.15

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
14 Tudor Vladimirescu OL 300 147.59 1982 PEID 300 147.59 8 9 10 da 27 1593.44 99 7 139.10 10.43 3,735.46 9.00 14,340.96 187.79 26,867.05

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 
16 George Cosbuc PEID 200 490 1997 PEID 200 490 5 8 11 da 24 1457.56 36 5 307.88 15.39 8,267.84 8.00 11,660.48 246.30 20,565.25

17 Conducta Aductiune Sibisel-Orastie AZBO+OL 400 14250 1979 AZBO+OL 400 14250
21 28 31 da 80 9524.21 4,000 14 17,907.08 1,790.71 480,884.58 26.67 253,978.93 95,504.42 1,484,678.90

O mare parte din conducta are 

traseul pe proprietate privata          

18 Dealu Mic-Rezervoare Chimica OL 300 1068.2 1979 PEID 300 1068.2
15 24 32 da

71
1593.44 120 7 1,006.75 75.51 27,035.84

23.67
37,711.41 3,573.98 186,487.53

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

alimentare cu apă, inclusiv 
19 Dobrogeanu Gherea PEID 110 566 1996 PEID 110 566 11 14 13 da 38 608.413 40 4 195.60 5.38 5,252.61 12.67 7,706.56 136.26 20,809.16

20 Dealu Mic-IJTL OL 200 238 1970 PEID 200 238
20 24 25 da

69
1457.56 2,000 6 149.54 7.48 4,015.81 23.00 33,523.88 343.94 156,648.28

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

21 Dealu Mic-IJTL OL 300 1301.61 1970 PEID 300 1301.61
12 14 19 da

45
1,593 1,700 7 1,226.74 92.01 32,943.38 15.00 23,901.60 2,760.16 79,641.93

Depasita Durata normala de 

functionare. Conducte pentru 

22 David Prodan PEID 110 386 2001 PEID 110 386 7 8 11 da 26 703.445 34 4 133.39 3.67 3,582.17 8.67 6,096.52 63.58 11,410.56

23868.77 3,211,252.23

NOTA: Categoria I Perfomanta in functionare retele 1,726,573.33 53.77%

Categoria II Conditii de functionare aductiune 1,484,678.90 46.23%

3,211,252.23

Existenta Reabilitare Motivul inlocuirii





Etapa 3 Etapa 3 Etapa 4

2021-2027 FC
2021-2027 

Alte fonduri
> 2028

FC 

(euro)

Alte surse 

(euro)

Total Alimentare cu apa 32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 22,628,830 10,368,747

Total apa uzata 34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 18,946,751 15,320,747

Cheltuieli cu echipamente/dotari 10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 2,887,610 7,500,000

TOTAL GENERAL 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 44,463,191 33,189,494

Componenta

Costuri 

totale 

(euro)

Sursa de finantare

Anexa 7 Total



JUDETUL:

Costurile de investitii pe etape si UAT

Toate costurile sunt exprimate in preturi constante, in EURO, anul de baza 2021

Etapa 3 Etapa 3 Etapa 4

2021-2027 FC
2021-2027 Alte 

fonduri
> 2028

FC 

(euro)

Alte surse 

(euro)

1 MUNICIPIUL ORASTIE 62,618,539 39,318,128 6,618,056 16,682,355 39,318,128 23,300,411

1.1 Alimentare cu apa 24,070,051 17,483,767 3,026,284 3,560,000 17,483,767 6,586,284

1.2 Apa uzata 28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 18,946,751 9,214,127

1.3 Dotari alimentare cu apa 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000 1,663,690 6,000,000

1.4 Dotari canalizare 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000 1,223,920 1,500,000

2 UAT BERIU 2,702,425 1,667,545 494,327 540,553 1,667,545 1,034,880

2.1 Alimentare cu apa 2,044,958 1,667,545 0 377,413 1,667,545 377,413

2.2 Apa uzata 657,467 0 494,327 163,140 0 657,467

3 UAT Turdas 2,221,715 0 1,699,484 522,231 0 2,221,715

3.1 Alimentare cu apa 176,770 0 0 176,770 0 176,770

3.2 Apa uzata 2,044,945 0 1,699,484 345,461 0 2,044,945

4 UAT Martinesti 1,599,763 608,899 0 990,864 608,899 990,864

4.1 Alimentare cu apa 779,763 608,899 0 170,864 608,899 170,864

4.2 Apa uzata 820,000 0 0 820,000 0 820,000

5 UAT Rapoltu Mare 4,284,595 1,843,762 1,674,110 766,723 1,843,762 2,440,833

5.1 Alimentare cu apa 2,150,737 1,843,762 0 306,975 1,843,762 306,975

5.2 Apa uzata 2,133,858 0 1,674,110 459,748 0 2,133,858

6 UAT Orastioara de Sus 4,225,648 1,024,856 2,796,550 404,243 1,024,856 3,200,793

6.1 Alimentare cu apa 3,775,297 1,024,856 2,493,441 257,000 1,024,856 2,750,441

6.2 Apa uzata 450,351 0 303,108 147,243 0 450,351

32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 22,628,830 10,368,747

34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 18,946,751 15,320,747

10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 2,887,610 7,500,000

77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 44,463,191 33,189,494

Total Alimentare cu apa

Total apa uzata

Cheltuieli cu echipamente/dotari

TOTAL GENERAL

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE

Anexa D.1 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATA GOSCOM SA

Nr. Crt. Articol
Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

Anexa 7.1



JUDETUL:

Total costuri de investitii pe categorii de costuri pentru toate UAT-urile

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 24,070,051 17,483,767 3,026,284 3,560,000 2,044,958 1,667,545 0 377,413 176,770 0 0 176,770

1.1 Sursa 4,729,166 3,729,166 0 1,000,000 838,261 668,261 0 170,000 0 0 0 0

1.2 Aductiuni 3,129,984 3,129,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 9,426,436 7,426,436 0 2,000,000 282,793 222,793 0 60,000 0 0 0 0

1.4 Rezervoare 304,435 244,435 0 60,000 292,820 170,407 0 122,413 130,512 0 0 130,512

1.5 Statii de pompare apa 0 0 0 117,516 92,516 0 25,000 46,258 0 0 46,258

1.6 Conducta de transport 0 0 0 0 198,590 198,590 0 0 0 0 0 0

1.7 Retea de distributie 6,480,031 2,953,747 3,026,284 500,000 314,978 314,978 0 0 0 0 0 0

2 Apa uzata 28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 657,467 0 494,327 163,140 2,044,945 0 1,699,484 345,461

2.1 Retea canalizare 6,318,765 2,226,993 3,591,772 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Colector canalizare 1,981,443 1,981,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 244,710 122,355 0 122,355 491,543 0 328,403 163,140 690,922 0 345,461 345,461

2.4 Conducte de refulare 108,327 108,327 0 0 165,924 0 165,924 0 1,354,023 0 1,354,023 0

2.5 Statii de epurare 19,507,633 14,507,633 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 52,230,929 36,430,518 6,618,056 9,182,355 2,702,425 1,667,545 494,327 540,553 2,221,715 0 1,699,484 522,231

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 779,763 608,899 0 170,864 2,150,737 1,843,762 0 306,975 3,775,297 1,024,856 2,493,441 257,000

1.1 Sursa 0 0 0 0 41,560 31,560 0 10,000 216,080 171,080 0 45,000

1.2 Aductiuni 0 0 0 0 76,824 76,824 0 0 853,776 853,776 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 0 0 0 0 109,975 0 0 109,975 385,197 0 308,197 77,000

1.4 Rezervoare 120,864 0 0 120,864 536,240 426,240 0 110,000 425,814 0 340,814 85,000

1.5 Statii de pompare apa 235,032 185,032 0 50,000 369,004 292,004 0 77,000 235,032 0 185,032 50,000

1.6 Conducta de transport 423,867 423,867 0 783,512 783,512 0 0 1,175,407 0 1,175,407 0

1.7 Retea de distributie 0 0 233,622 233,622 0 483,991 0 483,991 0

2 Apa uzata 820,000 0 0 820,000 2,133,858 0 1,674,110 459,748 450,351 0 303,108 147,243

2.1 Retea canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Colector canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 919,496 0 459,748 459,748 294,485 0 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare 0 0 0 0 1,214,362 0 1,214,362 0 155,866 0 155,866 0

2.5
Statii de epurare/bazine de 

colectare
820,000 0 0 820,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,599,763 608,899 0 990,864 4,284,595 1,843,762 1,674,110 766,723 4,225,648 1,024,856 2,796,550 404,243

MARTINESTI RAPOLTU MARE

BERIU - 

Total 

 (euro)

TURDAS - 

Total 

 (euro)

RAPOLTU 

MARE - Total 

 (euro)

ORASTIOARA 

DE SUS - 

Total 

 (euro)

MASTER PLAN  - ACTUALIZARE

Anexa D.2 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG - ALIMENTARE CU APA SI APA UZATA

ORASTIOARA DE SUS

DescriereNr. Crt.

MARTINESTI - 

Total 

 (euro)

ORASTIE - 

Total 

 (euro)

DescriereNr. Crt.

ORASTIE BERIU TURDAS 

HUNEDOARA - Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Anexa 7.2



Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 40,661,267 24,292,520 5,519,725 10,849,022

1.1 Sursa 5,825,066 4,600,066 0 1,225,000

1.2 Aductiuni 4,060,584 4,060,584 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 10,204,401 7,649,229 308,197 2,246,975

1.4 Rezervoare 1,810,685 841,082 340,814 628,789

1.5 Statii de pompare apa 1,002,842 569,552 185,032 248,258

1.6 Conducta de transport 2,581,377 1,405,970 1,175,407 0

1.7 Retea de distributie 7,512,622 3,502,347 3,510,275 500,000

1.8 Dotari apa 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000

2 Apa uzata 36,991,418 20,170,671 7,762,800 9,057,947

2.1 Retea canalizare 6,318,765 2,226,993 3,591,772 500,000

2.2 Colector canalizare 1,981,443 1,981,443 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 2,641,156 122,355 1,280,854 1,237,947

2.4 Conducte de refulare 2,998,501 108,327 2,890,174 0

2.5 Statii de epurare 20,327,633 14,507,633 0 5,820,000

2.6 Dotari canal 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000

Total 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969

Total 

 (euro)
DescriereNr. Crt.

Total 



JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.1 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

Captare Sibisel (181.14 l/s) buc 1 3,729,166 3,729,166 3,729,166 3,729,166 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Sibisel 
gl 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000

Captare Rausor (32.46 l/s) buc 1 668,261 668,261 668,261 668,261 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Rausor
gl 170,000 170,000 170,000 0 170,000

Reabilitare aductiune apa bruta Dn 400 mm 

(PEID / PAFSIN)
m 14,250 220 3,129,984 3,129,984 3,129,984 0

Extindere conducta de aductiune apa potabila 

Sibisel Dn 225 mm PEID
m 9,800 87 853,776 853,776 853,776 0

STAP Orastie (Orastie) - 200 l/s buc 1 7,426,436 7,426,436 7,426,436 7,426,436 0

STAP Sibisel (Beriu) - 6 l/s buc 1 222,793 222,793 222,793 222,793 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

STAP Orastie
gl 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

STAP Sibisel (Beriu)
gl 60,000 60,000 60,000 0 60,000

statii de pompare pe aductiunea Sibisel buc 2 46,258 92,516 92,516 92,516 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare pe aductiunea Sibisel (UAT 

Beriu) 

gl 25,000 25,000 25,000 0 25,000

Statii de pompare pentru Martinesti buc 4 46,258 185,032 185,032 185,032 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare Martinesti
gl 50,000 50,000 50,000 0 50,000

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statie de pompare UAT Turdas
buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258

Statii de pompare pentru Rapoltu Mare 

(Bobalna / Folt)
buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258 0

Statii de pompare pentru Rapoltel buc 3 66,496 199,488 199,488 199,488 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare UAT Rapoltu Mare
gl 65,000 65,000 65,000 0 65,000

Conducta de aductiune1.2

Cantitate
Cost 

unitar (euro)

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa D3 Planul de investitii pe termen lung - Costuri de investitii pe etape si categorii de costuri

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

Sursa de finantare

SZAA ORASTIE

1.1 Sursa de apa

Costuri totale 

(euro)
Nr.crt. Articol Descriere U.M.

Statie de pompare1.4

1.3 Statie de tratare

Anexa 7.3 apa



Rezervoare "Chimica" +1 statie de clorinare buc 2 67,230 244,435 244,435 244,435 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice GA gl 60,000 60,000 60,000 0 60,000

Rezervoare Rapoltu Mare (Bobalna / Folt) + 1 

statie de clorinare
buc 2 67,230 244,435 244,435 244,435 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

rezervoare si statii de clorinare UAT Rapoltu 

Mare

gl 110,000 110,000 110,000 0 110,000

Rezervor Cucuis (UAT Beriu) buc. 1 60,432 170,407 170,407 170,407 0

Rezervor Rapoltel buc. 1 67,230 181,805 181,805 181,805 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

rezervor Cucuis
gl 45,000 45,000 45,000 0 45,000

Reabilitare rezervor Turdas buc. 1 130,512 130,512 130,512 130,512

Reabilitare rezervoare Martinesti buc 2 60,432 120,864 120,864 120,864

Reabilitare rezervor Beriu buc. 1 77,413 77,413 77,413 77,413

Extindere conducta de transport apa potabila 

Orastie - Rapoltu Mare (Bobalna / Folt)
m 6,100 94 573,302 573,302 573,302 0

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Sibisel Cucuis
m 2,585 77 198,590 198,590 198,590 0

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Rapoltu Mare - Rapoltel
m 2,500 84 210,210 210,210 210,210 0

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Orastie - Martinesti
m 5,041 84 423,867 423,867 423,867 0

Reabilitare retea de distributie  - conducte PEID 

De 20 - 100 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 1,069 117 125,022 125,022 125,022 0

Reabilitare retea de distributie  - conducte PEID 

De 100 - 300 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 8,414 229 1,924,769 1,924,769 1,924,769 0

Extindere retea de distributie Cucuis m 2,300 77 176,695 176,695 176,695 0

Extindere retea de distributie Sibisel m 1,800 77 138,283 138,283 138,283 0

Extindere retea de distributie Rapoltel m 2,041 77 156,798 156,798 156,798 0
Extindere retea de distributie Orastie cf PUG 

Orastie (dezvoltarea zonei de intravilan a 

localitatii)

m 4,500 117 526,284 526,284 0 526,284

Bransament nou Dn63 mm inclusiv camin 

apometru echipat
buc 200 974 194,880 194,880 194,880 0

DMA Retea de distributie (Dn 100, Dn 150, Dn 

200, Dn 300, Dn 400)
buc 2 99,538 199,076 199,076 199,076 0

SCADA CENTRAL buc. 1 510,000 510,000 510,000 510,000 0

Reabilitare echipamente SCADA gl 500,000 500,000 500,000 500,000

Masuri privind eficientizarea energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice
gl 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

29,712,615 22,226,284 3,026,284 4,460,047 22,226,284 7,486,331

Conducta de transport apa 

potabila

Total Alimentare cu apa 

1.6

1.5 Rezervor

Retea de distributie1.7



JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.2 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

Captare Valea Rea (8.31 l/s) buc 1 171,080 171,080 171,080 171,080 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Valea Rea
gl 45,000 45,000 45,000 0 45,000

Conducta de aductiune STAP Costesti - Ocolisul 

Mic
m 4200 77 322,661 322,661 0 322,661

Conducta de aductiune STAP Costesti - 

Gradistea de Munte
m 11100 77 852,746 852,746 0 852,746

Reabilitare STAP Costesti (8.3 l/s) buc 1 308,197 308,197 308,197 0 308,197

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

STAP Costesti 
gl 77,000 77,000 77,000 0 77,000

Statii de pompare pentru Ocolisul Mic buc 2 46,258 92,516 92,516 0 92,516

Statii de pompare pentru Gradistea de Munte buc 2 46,258 92,516 92,516 0 92,516

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

statii de pompare
gl 50,000 50,000 50,000 0 50,000

Rezervor + statie de clorinare Ocolisul Mic buc 1 170,407 170,407 170,407 0 170,407

Rezervor + statie de clorinare Gradistea de 

Munte
buc 1 170,407 170,407 170,407 0 170,407

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

rezervoare
gl 85,000 85,000 85,000 0 85,000

Retea de distributie Ocolisul Mic m 4,300 77 330,343 330,343 0 330,343

Reteade distributie Gradistea de Munte m 2,000 77 153,648 153,648 0 153,648

2,921,521 171,080 2,493,441 257,000 171,080 2,750,441

JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.3 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

Captare izvor Boiu (1,9 l/s) buc 1 31,560 31,560 31,560 31,560 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice  

facilitati de captare Boiu
gl 10,000 10,000 10,000 10,000

1.2 Conducta de aductiune
Extindere conducte de transport apa potabila  - 

conducte PEID De 110 mm, PN10
m 1,000 77 76,824 76,824 76,824 0

1.3 Statie de tratare Statie de clorinare buc 1 109,975 109,975 109,975 0 109,975

Statie de pompare apa buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAP
gl 12,000 12,000 12,000 12,000

1.5 Rezervor Rezervoare de inmagazinare buc 1 0 0 0 0

1.6 Retea de distributie
Extindere retea de distributie  - conducte PEID 

De 110 mm, PN10
m 1,000 77 76,824 76,824 76,824 0

363,441 231,466 0 131,975 231,466 131,975

Conducta de transport apa 

potabila
1.2

Nr.crt.

Nr.crt.

1.1 Sursa de apa

1.5

Articol

Total Alimentare cu apa 

Total Alimentare cu apa 

Rezervor

Descriere U.M. Cantitate

U.M. Cantitate
Cost 

unitar (euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

Cost 

unitar (euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

Descriere

Retea de distributie1.6

Articol

1.1 Sursa de apa

1.4 Statie de pompare

SL BOIU

HUNEDOARA

SZAA Orastioara de Sus

HUNEDOARA

1.3 Statie de tratare

1.4 Statie de pompare



JUDETUL:

UAT:

Anexa D3.1.15 Planul de investitii pe termen lung - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Alte fonduri

1 Alimentare cu apa 

1.1.1 Autoturisme tip furgoneta buc 2 39,000 78,000 78,000 78,000 0

1.1.2
Autoturisme cu echipamente de interventie 

rapida
buc 2 89,485 178,970 178,970 178,970 0

1.1.3 Buldoexcavator 45 CP buc 2 65,900 131,800 131,800 131,800 0

1.1.4 Autobasculante mici buc 1 50,000 50,000 50,000 50,000 0

1.1.5 Autobasculante mari buc 1 91,920 91,920 91,920 91,920 0

1.1.6 Autolaborator detectie pierderi buc 1 133,000 133,000 133,000 133,000 0

1.1.7. Dotari necesare pe termen lung gl 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1.3 Alte dotari
Debitmetre, loggeri, regulatoare de presiune 

etc. pentru intreaga arie de operare
ls 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

1.4  Digitalizare Solutie Informatica Digitalizare ls 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Total dotari 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000 1,663,690 6,000,000

Dotari masini

Sursa de finantare

Dotari necesare 

Descriere U.M.
Cost 

unitar (euro)

Costuri totale 

(euro)
Nr.crt. Articol

HUNEDOARA

Cantitate



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

Extindere retea de canalizare in cartierele 

dezvoltate cf PUG Oratie-  Dn <500 mm
ml 4,500 243 1,091,772 1,091,772 0 1,091,772

Reabilitare retea canalizare -Decebal Dn 

<500 mm,  inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 247 243 59,926 59,926 59,926 0

Reabilitare retea canalizare - str. Dealu 

Mic, Dn <500 mm,  inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

ml 1,026 243 248,924 248,924 248,924 0

Reabilitare retea canalizare - cartier 

Pricazului Dn <500 mm,  inclusiv desfacere 

si refacere sistem rutier

ml 5,177 243 1,256,023 1,256,023 1,256,023 0

Reabilitare retea canalizare - Eroilor Dn 

<500 mm,  inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 627 243 152,120 152,120 152,120 0

SCADA CENTRAL buc 1 510,000 510,000 510,000 510,000 0

Reabilitare echipamente SCADA gl 500,000 500,000 500,000 500,000

Masuri privind eficientizarea energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice
gl 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Extinderere colector de canalizare -  Dn 

>500 mm, inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 156 398 62,119 62,119 62,119 0

Reabilitare colector de canalizare -  Dn 

>500 mm, inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 4,820 398 1,919,324 1,919,324 1,919,324 0

Reabilitare statii de pompare apa uzata 

Orastie 
buc 3 40,785 122,355 122,355 122,355 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU-ri
gl 122,355 122,355 122,355 122,355

2.4 Conducte de refulare 
Reabilitare conducte de refulare aferente 

SPAU 9Mai, SPAU Luncii si SPAU Targului
ml 1,112 97 108,327 108,327 108,327 0

Retehnologizare si reabilitare SEAU Orastie LE 34,741 418 14,507,633 14,507,633 14,507,633 0

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SEAU Orastie
gl 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 18,946,751 9,214,127

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa D3 Planul de investitii pe termen lung - Costuri de investitii pe etape si categorii de costuri

Cluster Orastie, Aglomerarea ORASTIE

Sursa de finantare

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATA GOSCOM SA

2.3

Total Apa uzata

Nr.crt.
Costuri totale 

(euro)

2.2 Colector de canalizare

2.1 Retea canalizare

2.5 Statie de epurare

Statie de pompare apa uzata

Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Anexa 7.4 apa uzata



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare 0 0

2.2 Colector de canalizare 0 0

SPAU Beriu buc 1 165,263 165,263 165,263 0 165262.56

Reabiltare SPAU - uri Beriu buc 4 40,785 163,140 163,140 0 163140

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU-ri
gl 163,140 163,140 163,140 163140

2.4 Conducte de refulare SPAU Beriu - SEAU Orastie m 1,500 111 165,924 165,924 0 165924

2.5 Statie de epurare 0 0

657,467 0 494,327 163,140 0 657,467

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0

2.2 Colector de canalizare ml 0

SPAU Pricaz buc 1 180,198 180,198 180,198 0 180,198

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 180,198 180,198 180,198 180,198

2.4 Conducte de refulare SPAU Pricaz - SEAU Orastie ml 4,300 155 665,227 665,227 0 665,227

2.5 Statie de epurare buc 0 0 0

1,025,624 0 845,425 180,198 0 1,025,624

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

SPAU Turdas buc 1 165,263 165,263 165,263 0 165,263
Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 165,263 165,263 165,263 165,263

2.4 Conducte de refulare SPAU Turdas - SPAU Pricaz ml 5,950 116 688,796 688,796 0 688,796

2.5 Statie de epurare buc 0 0

1,019,321 0 854,058 165,263 0 1,019,321

Total Apa uzata

Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
Articol Descriere U.M.Nr.crt.

Articol

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

0
Sursa de finantare

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerari: Beriu, Castau, Cucuis, Orastioara de Jos, Poieni, Sereca, Sibisel - UAT Beriu

2.3 Statie de pompare apa uzata

2.3 Statie de pompare apa uzata

Statie de pompare apa uzata2.3

Nr.crt. Descriere U.M.

Total Apa uzata

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea PRICAZ, loc. Pricaz

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea TURDAS, loc. Turdas

Total Apa uzata

Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

SPAU Bobalna buc 1 147,243 147,243 147,243 0 147,243

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 147,243 147,243 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare SPAU Bobalna - SPAU Folt ml 2,800 116 324,139 324,139 0 324,139

2.5 Statie de epurare buc 0 0

618,625 0 471,382 147,243 0 618,625

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

SPAU Folt buc 1 165,263 165,263 165,263 0 165,263
Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 165,263 165,263 165,263 165,263

2.4 Conducte de refulare SPAU Folt - SEAU Orastie ml 3,230 116 373,918 373,918 0 373,918

2.5 Statie de epurare buc

704,443 0 539,180 165,263 0 704,443

Cluster Orastie, Aglomerarea BOBALNA, loc. Bobalna

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea FOLT, loc. Folt

Statie de pompare apa uzata

Total Apa uzata

Nr.crt. Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

2.3 Statie de pompare apa uzata

2.3

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
Articol

Total Apa uzata

HUNEDOARA



JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

SPAU Rapoltu Mare buc 1 147,243 147,243 147,243 0 147,243
Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 147,243 147,243 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare SPAU Rapoltu Mare - SPAU Bobalna ml 5,300 97 516,305 516,305 0 516,305

2.5 Statie de epurare buc 0 0

810,790 0 663,548 147,243 0 810,790

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri
Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

SPAU Bucium buc 1 147,243 147,243 147,243 0 147242.74

Reabilitare echipamente mecanice electrice 

SPAU
gl 147,243 147,243 147,243 147242.74

2.4 Conducte de refulare SPAU Bucium - SPAU Beriu ml 1,600 97 155,866 155,866 0 155865.6

2.5 Statie de epurare buc 0 0

450,351 0 303,108 147,243 0 450,351

JUDETUL:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri
Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0 0

2.2 Colector de canalizare ml 0 0

buc 0 0 0 0

gl 0 0 0

2.4 Conducte de refulare ml 0 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc 0 0

2.6 Bazine de colectare
Realizare bazine de colectare  si retea de 

canalizare
buc 40 20,500 820,000 820,000 820000

820,000 0 0 820,000 0 820,000

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea Orastioara de Sus, loc. Bucium

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

HUNEDOARA

 Aglomerarea Martinesti <2000 l.e. 

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

2.3

2.3 Statie de pompare apa uzata

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

2.3 Statie de pompare apa uzata

Total Apa uzata

Statie de pompare apa uzata

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare

HUNEDOARA

Total Apa uzata

Cluster Orastie, Aglomerarea RAPOLTU MARE, loc. Rapoltu Mare

Total Apa uzata



UAT:

Anexa D.3.2.1  Planul de investitii pe termen lung - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri Etapa 4

2021-2027 2021-2027 >2028 FC Altele

1 Apa uzata 

1.1. Autobasculante mici buc 1 50,000 50,000 50,000 50,000 0

1.2 Autobasculante mari buc 1 91,920 91,920 91,920 91,920 0

1.3 Autoturisme cu 5 locuri buc 2 39,000 78,000 78,000 78,000 0

1.4 Autocuratitoare mici buc 2 162,000 324,000 324,000 324,000 0

1.5 Autocuratitoare mari buc 1 480,000 480,000 480,000 480,000 0

1.6
Autolaborator complet echipat pentru sectorul apa 

uzata
buc 1 200,000 200,000 200,000 200,000 0

1.7 Dotari necesare pe termen lung gl 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Total dotari 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000 1,223,920 1,500,000

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
U.M. Cantitate

Dotari necesare 

Dotari masini

Nr.crt. Articol Descriere



Sumarul tuturor componentelor investitiei (în €uro) Anexa D.4

Judet: HUNEDOARA (preturi constante 2021)

PRETURI UNITARE

Componenta Descriere Lucrari retele

Echipamente 

Electro-

Mecanice

Total

Lucrari captare (WSa)

Captari supraterane Captari din mal de rau 1,525 3,812 20,587

Captari prin cheson 1,032 2,582 13,936

Captari subterane

Captari din izvoare 31,560

Drenuri laterale 2,573

Foraje noi

Puturi forate de mica adancime (pana la 50 m) 32,116 79,939

Puturi forate de medie adancime (50÷100 m) 38,195 99,430

Puturi forate de mare adancime (peste 100 m) 43,680 105,330

Reabilitari foraje

Puturi forate de mica adancime (pana la 50 m) 5,940 22,192

Puturi forate de medie adancime (50÷100 m) 7,260 29,112

Puturi forate de mare adancime (peste 100 m) 7,260 34,714

Inchidere foraj

Conservare foraj 801

Demolare cabina put existenta 61

Demolare imprejmuire zona de protectie sanitara existenta 

(inclusiv porti de acces)
506

Demontare si indepartare instalatii hidraulice put (pompe, 

conducte, vane, clapeti, etc.)
144

Demontare si indepartare conducta de refulare din otel, DN 

100 mm
6

Demontare si indepartare instalatii electrice put (tablou 

pompa, cabluri, etc.)
60

Lucrari Statie de Tratare (WSb)

Statii monobloc < 10 l/s

Deferizare si demanganizare 10,601 64,405 130,710

Denitrificare 9,418 28,253 62,784

Reducerea amoniacului 15,323 45,968 102,151

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei subterane
17,322 96,875 181,116

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei de suprafata
15,070 84,281 157,571

Statii monobloc > 10 l/s

Deferizare si demanganizare 6,466 39,287 79,733

Denitrificare 7,662 22,986 51,079

Reducerea amoniacului 10,774 32,323 71,829

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei subterane
9,390 61,304 111,604

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei de suprafata
8,169 53,334 97,095

Statii de tratare mari

Laboratorul, inclusiv cladirea si echipamentul 162,278 € 231,826

Statie de tratare apa subterana 12 119 263

Statie de tratare apa supraterana 15 153 573

Reabilitare STAP

Adaptarea filierei tehnologice la poluari accidentale 2,319 3,479

Preoxidare 2,770 3,388

Reabilitarea treapta de coagulare - floculare 953 3,865

Reabilitare treapta de decantare 876 3,092

Reabilitare treapta de filtrare 2,222 10,050

Statie de pompare intermediara 464 1,063 1,991

Reabilitare treapta dezinfectie 2,190 2,274

Alimentare cu energie electrica si SCADA 1,784 1,784

Dotari laborator 580 580

Debitmetrie 1,031 1,031

Diverse 5,598

37,132

Statii de clorinare

Statie de clorinare < 10 l/s 13,427 36,292 109,975

Statie de clorinare > 10 l/s 13,990 37,810 114,575

Statii de pompare, inclusiv incinta M U

Statie de pompare 1-10 l/s si H < 60 m 1,504 11,746 46,258

Statie de pompare 11-20 l/s si H < 60 m 2,712 27,120 66,496

Statie de pompare 21-30 l/s si H < 60 m 3,263 32,632 75,695

Statie de pompare 31-40 l/s si H < 60 m 4,186 41,860 90,771

Statie de pompare 41-50 l/s si H < 60 m 4,817 48,165 103,545

Actualizarea Master Planului ''Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in aria de 

operare a SC ACTIVITATEA GOSCOMSA, Judetul HUNEDOARA''

Anexa 7.5 PU



Statie de pompare 50-100 l/s si H < 120 m 7,576 75,761 149,079

Amenajare GA - imprejmuire, porti, sistematizare, iluminat, 

retele, generator
530 5,300 31,750

Rezervoare metalice de inmagazinare apa

Rezervor 50 mc 1,017 12,720 43,729

Rezervor 100 mc 1,632 20,400 60,432

Rezervor 150 mc 1,800 22,500 67,230

Rezervor 200 mc 2,069 25,860 77,413

Rezervor 300 mc 2,510 31,380 95,658

Rezervor 400 mc 3,000 37,500 103,998

Rezervor 500 mc 3,187 39,840 130,512

Rezervor 600 mc 3,595 44,940 136,021

Rezervor 700 mc 3,936 49,200 140,621

Rezervor 800 mc 4,512 56,400 157,495

Rezervor 900 mc 5,184 64,800 166,567

Rezervor 1000 mc 5,568 69,600 191,596

Reteaua de Distributie a Apei  (WSc)

Restructurarea retelei de distributie  (DMA)

DMA 100 mm 8,633 14,642

DMA 150 mm 9,030 15,219

DMA 200 mm 9,416 19,476

DMA 300 mm 10,925 23,227

DMA 400 mm 12,525 26,974

Aductiuni

Aductiune din PEID, De 90 mm 67 74

Aductiune din PEID, De 110 mm 70 77

Aductiune din PEID, De 125 mm 76 84

Aductiune din PEID, De 140 mm 79 87

Aductiune din PEID, De 160 mm 85 94

Aductiune din PEID, De 180 mm 90 99

Aductiune din PEID, De 200 mm 96 105

Aductiune din PEID, De 225 mm 107 118

Aductiune din PEID, De 250 mm 124 136

Aductiune din PEID, De 315 mm 150 165

Aductiune din PEID, De 400 mm 200 220

Aductiune din PEID, De 500 mm 290 319

Aductiune din PEID, De 630 mm 385 423

Aductiune din PAFSIN, Dn 1000 mm 720 792

Retele de distributie

Retele de distributie din PEID, De 63 mm 91 100

Retele de distributie din PEID, De 90 mm 97 107

Retele de distributie din PEID, De 110 mm 106 117

Retele de distributie din PEID, De 125 mm 112 123

Retele de distributie din PEID, De 140 mm 120 132

Retele de distributie din PEID, De 160 mm 133 146

Retele de distributie din PEID, De 180 mm 141 155

Retele de distributie din PEID, De 200 mm 162 179

Retele de distributie din PEID, De 225 mm 177 194

Retele de distributie din PEID, De 250 mm 208 229

Retele de distributie din PEID, De 315 mm 268 294

Retele de distributie din PEID, De 355 mm 281 309

Retele de distributie din PEID, De 400 mm 363 399

Retele de distributie din PEID, De 500 mm 386 425

Retele de distributie din PEID, De 600 mm 545 599

Retele de distributie din PAFSIN, De 800 mm 780 858

Retele de distributie din PAFSIN, De 1000 mm 864 950

Demontare retele de distributie apa

Demontare retele de distributie cu diam. <= 250 mm 6 6

Demontare retele de distributie cu diam. > 250 mm 11 11

Bransamente

Bransmente apa De 25 mm 720 720

Bransmente apa De 63 mm 974 974

Demontare bransamente

Demontare bransmente apa 85 85

Cost supratraversare parau (Euro/m) inclusiv cost 

estacada

Supratraversare parau L <= 15 m 1,172 1,172

Supratraversare parau L > 15 m 1,216 1,216

Cost subtraversare foraj orizontal (Euro/m)

Subtraversare foraj orizontal L <= 15 m 386 386

Subtraversare foraj orizontal L > 15 m 338 338

Sistem SCADA CENTRAL , echipamente, instalare si 

implementare 
0 € 500,000 € 510,000

Sistem SCADA ST mare 144,000

Traductori de presiune 5,640 € 4,800 € 697

Lucrari retea de canalizare (WWa)



Conducte de canalizare gravitationale

DN 200

Conducte PEID corugat DN 200, H <= 2m 82 90

Conducte PEID corugat DN 200, H = 2÷3 m 151 166

Conducte PEID corugat DN 200, H = 3÷4 m 168 185

Conducte PEID corugat DN 200, H = 4÷5 m 263 289

Conducte PEID corugat DN 200, H = 5÷6 m 298 328

DN 250

Conducte PVC corugat DN 250, H <= 2m 108 119

Conducte PVC corugat DN 250, H = 2÷3 m 175 193

Conducte PVC corugat DN 250, H = 3÷4 m 202 222

Conducte PVC corugat DN 250, H = 4÷5 m 288 317

Conducte PVC corugat DN 250, H = 5÷6 m 323 355

DN 315

Conducte PVC corugat DN 300, H <= 2m 126 139

Conducte PVC corugat DN 300, H = 2÷3 m 193 213

Conducte PVC corugat DN 300, H = 3÷4 m 221 243

Conducte PVC corugat DN 300, H = 4÷5 m 308 339

Conducte PVC corugat DN 300, H = 5÷6 m 343 377

DN 400

Conducte PVC corugat DN 400, H <= 2m 158 173

Conducte PVC corugat DN 400, H = 2÷3 m 226 249

Conducte PVC corugat DN 400, H = 3÷4 m 255 280

Conducte PVC corugat DN 400, H = 4÷5 m 343 377

Conducte PVC corugat DN 400, H = 5÷6 m 378 416

DN 500

Conducte PAFSIN DN 500, H <= 2m 213 234

Conducte PAFSIN DN 500, H = 2÷3 m 284 313

Conducte PAFSIN DN 500, H = 3÷4 m 314 345

Conducte PAFSIN DN 500, H = 4÷5 m 404 444

Conducte PAFSIN DN 500, H = 5÷6 m 441 485

DN 600

Conducte PAFSIN DN 600, H <= 2m 316 348

Conducte PAFSIN DN 600, H = 2÷3 m 331 364

Conducte PAFSIN DN 600, H = 3÷4 m 362 398

Conducte PAFSIN DN 600, H = 4÷5 m 379 417

Conducte PAFSIN DN 600, H = 5÷6 m 393 432

DN 800

Conducte PAFSIN DN 800, H <= 2m 403 443

Conducte PAFSIN DN 800, H = 2÷3 m 421 463

Conducte PAFSIN DN 800, H = 3÷4 m 454 499

Conducte PAFSIN DN 800, H = 4÷5 m 472 519

Conducte PAFSIN DN 800, H = 5÷6 m 488 537

DN 1000

Conducte PAFSIN DN 1000, H <= 2m 538 592

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 2÷3 m 560 616

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 3÷4 m 593 652

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 4÷5 m 616 678

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 5÷6 m 634 697

Conducte de refulare

Conducte de refulare din PEID, De 90 82 90

Conducte de refulare din PEID, De 110 89 97

Conducte de refulare din PEID, De 140 101 111

Conducte de refulare din PEID, De 160 105 116

Conducte de refulare din PEID, De 180 110 121

Conducte de refulare din PEID, De 200 116 128

Conducte de refulare din PEID, De 225 126 139

Conducte de refulare din PEID, De 250 141 155

Conducte de refulare din PEID, De 315 174 191

Conducte de refulare din PEID, De 355 201 221

Conducte de refulare din PEID, De 400 226 249

Conducte de refulare din PEID, De 500 174 191

Cost demontare retele canalizare (Euro/m) inclusiv 

camine de vizitare

Demontare conducte de canalizare cu DN ≤ 250 mm 8 8

Demontare conducte de canalizare cu DN > 250 mm 11 11

Cost racord canalizare (Euro/buc) inclusiv camin de 

racord

Racord DN 160 mm 697 697

Racord DN 200 mm 1,234 1,234

Cost demontare racord (Euro/buc) inclusiv camine de 

racord

Demontare racord ≤ DN 200 mm 130 130

Cost supratraversare parau (Euro/m) inclusiv cost 

estacada

Supratraversare parau L <= 15 m 1,172 1,172

Supratraversare parau L > 15 m 1,344 1,344

Cost subtraversare foraj orizontal (Euro/m)

Subtraversare foraj orizontal L <= 15 m 425 425

Subtraversare foraj orizontal L > 15 m 372 372

Statii de pompare ape uzate

Statii de pompare ape uzate cu diam. De 3.0 m 23,250

Statii de pompare ape uzate cu diam. De 4.5 m 24,612



Pompe cu Q = 1 l/s, H = 1 P = 1 kW 347 347

Instalatii hidraulice DN 100 mm 3,604

Instalatii electrice 8,000

Echipamente electrice+automatizare 9,500 9,500

Statii de pompare ape uzate de dimensiuni mici 12,188 40,785

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q > 150 l/s; H = 25 - 

70 m)
180,198

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 100 - 150 l/s; H = 

25 - 70 m)
183,282

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 50 - 100 l/s; H = 

25 - 70 m)
165,263

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 25 - 50 l/s; H = 25 - 

70 m)
147,243

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 5 - 25 l/s; H = 25 - 

70 m)
129,223

Lucrari statie de epurare (WWb)

Statii de epurare modulare

Statie de epurare modulare 50 L.E. 35,201 116,052 401,364

Statie de epurare modulare 100 L.E. 38,620 130,064 464,929

Statie de epurare modulare 200 L.E. 41,500 134,210 480,828

Statie de epurare modulare 300 L.E. 47,112 136,480 494,710

Statie de epurare modulare 400 L.E. 52,975 153,390 524,481

Statie de epurare modulare 500 L.E. 58,625 156,640 540,383

Statie de epurare modulare 650 L.E. 59,101 177,250 568,620

Statie de epurare modulare 830 L.E. 52,005 226,008 629,031

Statie de epurare modulare 1000 L.E. 64,660 374,111 800,855

Statie de epurare modulare 1500 L.E. 88,972 480,211 1,034,418

Statie de epurare modulare 2000 L.E. 107,931 650,766 1,289,521

Statie de epurare modulare 2500 L.E. 109,089 657,976 1,310,526

Statie de epurare modulare 3000 L.E. 137,715 786,669 1,542,994

Statie de epurare modulare 3500 L.E. 153,749 1,062,107 1,812,249

Statie de epurare modulare 4000 L.E. 162,841 1,048,932 1,896,097

Statie de epurare modulare 4500 L.E. 179,799 1,043,865 1,976,705

Statie de epurare modulare 5000 L.E. 192,607 1,112,071 2,005,865

Statie de epurare 6000 L.E. 212,135 1,160,384 2,114,851

Statie de epurare 7500 L.E. 2,509,000

Statie de epurare 17000 L.E. 4,526,612

Statii de epurare > 5000 L.E. 84 167 418

din care

O linie din doua 156 282 564

O linie din trei 125 221 443

Doua linii din trei 192 351 702

Reabilitare SEAU

Admisie SP 2 15 25

Tratare preliminara 3 23 33

Decantare primara 2 19 50

Tratare biologica 8 75 142

Tratare namol 6 56 92

Dezinfectie 0 4 13

Diverse 4 34 63

Total 19 169 418

Sistem SCADA CENTRAL , echipamente, instalare si 

implementare 
0 € 500,000 € 510,000

Racorduri electrice

Racord electric de joasa tensiune - < 10 KV 25,000

Racord electric de medie tensiune - > 10 KV 60,000

Post TRAFO 63 KVA 20,000

Post TRAFO 160 KVA 25,000

Post TRAFO 250 KVA 35,000

Post TRAFO 400 KVA 40,000

Post TRAFO 630 KVA 55,000

Grup electrogen 5,5 KVA 5,976 5,976

Grup electrogen 9,6 KVA 8,332 8,332

Grup electrogen 12 KVA 9,445 9,445



JUDETUL:

Total costuri de investitii pe categorii de costuri pentru toate UAT-urile

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 24,070,051 17,483,767 3,026,284 3,560,000 2,044,958 1,667,545 0 377,413 176,770 0 0 176,770

1.1 Sursa 4,729,166 3,729,166 0 1,000,000 838,261 668,261 0 170,000 0 0 0 0

1.2 Aductiuni 3,129,984 3,129,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 9,426,436 7,426,436 0 2,000,000 282,793 222,793 0 60,000 0 0 0 0

1.4 Rezervoare 304,435 244,435 0 60,000 292,820 170,407 0 122,413 130,512 0 0 130,512

1.5 Statii de pompare apa 0 0 0 117,516 92,516 0 25,000 46,258 0 0 46,258

1.6 Conducta de transport 0 0 0 0 198,590 198,590 0 0 0 0 0 0

1.7 Retea de distributie 6,480,031 2,953,747 3,026,284 500,000 314,978 314,978 0 0 0 0 0 0

2 Apa uzata 28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 657,467 0 494,327 163,140 2,044,945 0 1,699,484 345,461

2.1 Retea canalizare 6,318,765 2,226,993 3,591,772 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Colector canalizare 1,981,443 1,981,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 244,710 122,355 0 122,355 491,543 0 328,403 163,140 690,922 0 345,461 345,461

2.4 Conducte de refulare 108,327 108,327 0 0 165,924 0 165,924 0 1,354,023 0 1,354,023 0

2.5 Statii de epurare 19,507,633 14,507,633 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 52,230,929 36,430,518 6,618,056 9,182,355 2,702,425 1,667,545 494,327 540,553 2,221,715 0 1,699,484 522,231

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 779,763 608,899 0 170,864 2,150,737 1,843,762 0 306,975 3,775,297 1,024,856 2,493,441 257,000

1.1 Sursa 0 0 0 0 41,560 31,560 0 10,000 216,080 171,080 0 45,000

1.2 Aductiuni 0 0 0 0 76,824 76,824 0 0 853,776 853,776 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 0 0 0 0 109,975 0 0 109,975 385,197 0 308,197 77,000

1.4 Rezervoare 120,864 0 0 120,864 536,240 426,240 0 110,000 425,814 0 340,814 85,000

1.5 Statii de pompare apa 235,032 185,032 0 50,000 369,004 292,004 0 77,000 235,032 0 185,032 50,000

1.6 Conducta de transport 423,867 423,867 0 783,512 783,512 0 0 1,175,407 0 1,175,407 0

1.7 Retea de distributie 0 0 233,622 233,622 0 483,991 0 483,991 0

2 Apa uzata 820,000 0 0 820,000 2,133,858 0 1,674,110 459,748 450,351 0 303,108 147,243

2.1 Retea canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Colector canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 0 0 0 0 919,496 0 459,748 459,748 294,485 0 147,243 147,243

2.4 Conducte de refulare 0 0 0 0 1,214,362 0 1,214,362 0 155,866 0 155,866 0

2.5
Statii de epurare/bazine de 

colectare
820,000 0 0 820,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,599,763 608,899 0 990,864 4,284,595 1,843,762 1,674,110 766,723 4,225,648 1,024,856 2,796,550 404,243

MASTER PLAN  - ACTUALIZARE

Anexa D.2 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG - ALIMENTARE CU APA SI APA UZATA

ORASTIOARA DE SUS

DescriereNr. Crt.

MARTINESTI - 

Total 

 (euro)

ORASTIE - 

Total 

 (euro)

DescriereNr. Crt.

ORASTIE BERIU TURDAS 

HUNEDOARA - Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

MARTINESTI RAPOLTU MARE

BERIU - 

Total 

 (euro)

TURDAS - 

Total 

 (euro)

RAPOLTU 

MARE - Total 

 (euro)

ORASTIOARA 

DE SUS - 

Total 

 (euro)



Etapa 3 

FC

Etapa 3 

Alte fonduri
Etapa 4

1 Alimentare cu apa 40,661,267 24,292,520 5,519,725 10,849,022

1.1 Sursa 5,825,066 4,600,066 0 1,225,000

1.2 Aductiuni 4,060,584 4,060,584 0 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 10,204,401 7,649,229 308,197 2,246,975

1.4 Rezervoare 1,810,685 841,082 340,814 628,789

1.5 Statii de pompare apa 1,002,842 569,552 185,032 248,258

1.6 Conducta de transport 2,581,377 1,405,970 1,175,407 0

1.7 Retea de distributie 7,512,622 3,502,347 3,510,275 500,000

1.8 Dotari apa 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000

2 Apa uzata 36,991,418 20,170,671 7,762,800 9,057,947

2.1 Retea canalizare 6,318,765 2,226,993 3,591,772 500,000

2.2 Colector canalizare 1,981,443 1,981,443 0 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 2,641,156 122,355 1,280,854 1,237,947

2.4 Conducte de refulare 2,998,501 108,327 2,890,174 0

2.5 Statii de epurare 20,327,633 14,507,633 0 5,820,000

2.6 Dotari canal 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000

Total 77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969

DescriereNr. Crt.

Total 
Total 

 (euro)



Model financiar cap 8-9_MP Goscom _Hunedoara_v2

Judetul Hunedoara - Aria de operare S.C. Goscom S.A. Unitate Date istorice ►►► Proiectii ►►►

de masura 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Date generale

Rata inflatiei, Romania % 4.60% 3.8% 2.6% 4.00% 3.60% 3.10% 2.90% 2.70% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Indicele inflatiei, Romania coeficient 1.00 1.00 1.04 1.08 1.11 1.14 1.17 1.20 1.22 1.25 1.27 1.30 1.32 1.35 1.38 1.41 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.65 1.68 1.71 1.75 1.78 1.82 1.85 1.89 1.93 1.97

Rata de schimb luata in considerare in proiectii Leu/Euro 4.64 4.75 4.84 4.92 4.98 5.03 5.08 5.13 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49

Rata de crestere a PIB in termeni reali, Romania % 4.4% 4.1% -3.9% 7.0% 4.6% 5.3% 5.0% 4.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Indicele PIB, Romania coeficient 1.00 1.00 1.00 1.07 1.12 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.43 1.48 1.54 1.59 1.65 1.70 1.76 1.82 1.89 1.95 2.02 2.09 2.17 2.24 2.32 2.40 2.49 2.57 2.66 2.76 2.85 2.95 3.06 3.16

Crestere pret energie in termeni reali % n/a n/a n/a 1.5% 144.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Indicele de crestere a pretului energiei coeficient 1.00 1.00 1.02 2.48 2.53 2.58 2.63 2.67 2.71 2.75 2.79 2.83 2.87 2.92 2.96 3.01 3.05 3.10 3.14 3.19 3.24 3.29 3.34 3.39 3.44 3.49 3.54 3.59 3.65 3.70 3.76 3.81 3.87

Crestere pret materiale / costuri intretinere in term reali % n/a n/a 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Indicele costului materialelor / de intretinere coeficient 1.00 1.00 1.02 1.03 1.05 1.06 1.08 1.09 1.11 1.13 1.14 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.39 1.41 1.43 1.45 1.47 1.49 1.52 1.54 1.56 1.59

Crestere costuri cu personalul in termeni reali % n/a n/a 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

Indicele costului cu personalul coeficient 1.00 1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.51 1.54 1.58 1.62 1.66 1.70 1.75 1.79 1.84 1.88 1.93 1.98 2.03 2.08 2.13

Dimensiunea unei gospodarii medii - media nationala persoane n/a 2.67 2.67 2.66 2.66 2.65 2.65 2.65 2.64 2.64 2.63 2.63 2.63 2.62 2.62 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.59 2.59 2.59 2.58 2.58 2.57 2.57 2.57 2.56 2.56 2.55 2.55 2.55 2.55

Dimensiunea unei gospodarii medii - media judeteana - Hunedoara persoane n/a 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.53 2.52 2.51 2.50 2.49 2.48 2.47 2.46 2.45 2.44 2.44 2.43 2.42 2.41 2.40 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.30 2.30

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 1 persoane n/a 3.08 3.07 3.06 3.05 3.04 3.03 3.02 3.01 3.00 2.99 2.98 2.97 2.95 2.94 2.93 2.92 2.91 2.90 2.89 2.88 2.87 2.86 2.85 2.84 2.82 2.81 2.80 2.79 2.78 2.77 2.76 2.76 2.76

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 2 persoane n/a 2.96 2.95 2.93 2.92 2.91 2.90 2.89 2.88 2.87 2.86 2.85 2.84 2.83 2.82 2.81 2.80 2.79 2.78 2.77 2.76 2.75 2.74 2.73 2.72 2.71 2.70 2.69 2.68 2.67 2.66 2.65 2.65 2.65

Dimensiunea unei gospodarii medii - Decila 3 persoane n/a 2.76 2.75 2.74 2.73 2.72 2.71 2.70 2.70 2.69 2.68 2.67 2.66 2.65 2.64 2.63 2.62 2.61 2.60 2.59 2.58 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.52 2.51 2.50 2.49 2.48 2.47 2.47 2.47

Variatia dimensiunii unei gospodarii medii % -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%

Venit mediu disponibil pe gospodarie - nivel national lei/luna 2,967 3,309 3,618 3,745 3,831 3,932 4,030 4,121 4,193 4,267 4,341 4,417 4,495 4,573 4,653 4,735 4,818 4,902 4,988 5,075 5,164 5,254 5,346 5,440 5,535 5,632 5,730 5,831 5,933 6,036 6,142 6,249 6,359 6,470

Variatie - media judeteana % 81.2% 80.1% 79.2% 77.2% 75.6% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9% 74.9%

Venit mediu disponibil pe gospodarie - nivel judetean - Hunedoara lei/luna 2,411 2,650 2,866 2,889 2,897 2,944 3,017 3,085 3,139 3,194 3,250 3,307 3,365 3,423 3,483 3,544 3,606 3,669 3,734 3,799 3,865 3,933 4,002 4,072 4,143 4,216 4,289 4,365 4,441 4,519 4,598 4,678 4,760 4,843

Venit mediu disponibil pe gospodarie - mediul urban - Hunedoara lei/luna 3,134     3,444     3,725     3,756     3,766     3,827     3,922     4,010     4,081     4,152     4,225     4,299     4,374     4,450     4,528     4,608     4,688     4,770     4,854     4,939     5,025     5,113     5,202     5,294     5,386     5,480     5,576     5,674     5,773     5,874     5,977     6,082     6,188     6,296     

Variatie - mediul urban lei/luna 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0% 130.0%

Venit mediu disponibil pe gospodarie - mediul rural - Hunedoara lei/luna 2,283     2,546     2,783     2,880     2,947     3,025     3,100     3,170     3,226     3,282     3,339     3,398     3,457     3,518     3,579     3,642     3,706     3,771     3,837     3,904     3,972     4,042     4,112     4,184     4,258     4,332     4,408     4,485     4,564     4,643     4,725     4,807     4,891     4,977     

Variatie - mediul rural % 94.7% 96.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1%

Factor mediu de corectie pentru gospodariile cu venituri reduse

Decila 1 % 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0% 27.0%

Decila 2 % 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0% 36.0%

Decila 3 % 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0%

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - nivel judetean

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 651 715 774 780 782 795 815 833 848 862 877 893 908 924 940 957 974 991 1,008 1,026 1,044 1,062 1,081 1,099 1,119 1,138 1,158 1,178 1,199 1,220 1,241 1,263 1,285 1,308

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 868 954 1,032 1,040 1,043 1,060 1,086 1,111 1,130 1,150 1,170 1,190 1,211 1,232 1,254 1,276 1,298 1,321 1,344 1,368 1,392 1,416 1,441 1,466 1,492 1,518 1,544 1,571 1,599 1,627 1,655 1,684 1,714 1,744

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,085 1,192 1,290 1,300 1,303 1,325 1,358 1,388 1,413 1,437 1,462 1,488 1,514 1,541 1,567 1,595 1,623 1,651 1,680 1,710 1,739 1,770 1,801 1,832 1,864 1,897 1,930 1,964 1,998 2,033 2,069 2,105 2,142 2,180

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul urban

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 846 930 1,006 1,014 1,017 1,033 1,059 1,083 1,102 1,121 1,141 1,161 1,181 1,202 1,223 1,244 1,266 1,288 1,311 1,333 1,357 1,381 1,405 1,429 1,454 1,480 1,506 1,532 1,559 1,586 1,614 1,642 1,671 1,700

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 1,128 1,240 1,341 1,352 1,356 1,378 1,412 1,444 1,469 1,495 1,521 1,548 1,575 1,602 1,630 1,659 1,688 1,717 1,747 1,778 1,809 1,841 1,873 1,906 1,939 1,973 2,007 2,043 2,078 2,115 2,152 2,189 2,228 2,267

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,410 1,550 1,676 1,690 1,694 1,722 1,765 1,805 1,836 1,868 1,901 1,934 1,968 2,003 2,038 2,073 2,110 2,147 2,184 2,222 2,261 2,301 2,341 2,382 2,424 2,466 2,509 2,553 2,598 2,643 2,690 2,737 2,785 2,833

Venit mediu disponibil al gospodariilor cu venituri reduse - mediul rural

Decila 1 (termeni reali) lei/luna 616 687 751 778 796 817 837 856 871 886 902 917 933 950 966 983 1,001 1,018 1,036 1,054 1,072 1,091 1,110 1,130 1,150 1,170 1,190 1,211 1,232 1,254 1,276 1,298 1,321 1,344

Decila 2 (termeni reali) lei/luna 822 916 1,002 1,037 1,061 1,089 1,116 1,141 1,161 1,182 1,202 1,223 1,245 1,266 1,289 1,311 1,334 1,357 1,381 1,405 1,430 1,455 1,480 1,506 1,533 1,560 1,587 1,615 1,643 1,672 1,701 1,731 1,761 1,792

Decila 3 (termeni reali) lei/luna 1,027 1,146 1,252 1,296 1,326 1,361 1,395 1,427 1,452 1,477 1,503 1,529 1,556 1,583 1,611 1,639 1,668 1,697 1,726 1,757 1,787 1,819 1,851 1,883 1,916 1,949 1,984 2,018 2,054 2,090 2,126 2,163 2,201 2,240

Rata de actualizare financiara % 4%

Rata de actualizare sociala % 5%
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JUDETUL:

Costurile de investitii pe etape si UAT

Toate costurile sunt exprimate in preturi constante, in EURO, anul de baza 2021

Etapa 3 Etapa 3 Etapa 4

2021-2027 FC
2021-2027 Alte 

fonduri
> 2028

FC 

(euro)

Alte surse 

(euro)

1 MUNICIPIUL ORASTIE 62,618,539 39,318,128 6,618,056 16,682,355 39,318,128 23,300,411

1.1 Alimentare cu apa 24,070,051 17,483,767 3,026,284 3,560,000 17,483,767 6,586,284

1.2 Apa uzata 28,160,878 18,946,751 3,591,772 5,622,355 18,946,751 9,214,127

1.3 Dotari alimentare cu apa 7,663,690 1,663,690 0 6,000,000 1,663,690 6,000,000

1.4 Dotari canalizare 2,723,920 1,223,920 0 1,500,000 1,223,920 1,500,000

2 UAT BERIU 2,702,425 1,667,545 494,327 540,553 1,667,545 1,034,880

2.1 Alimentare cu apa 2,044,958 1,667,545 0 377,413 1,667,545 377,413

2.2 Apa uzata 657,467 0 494,327 163,140 0 657,467

3 UAT Turdas 2,221,715 0 1,699,484 522,231 0 2,221,715

3.1 Alimentare cu apa 176,770 0 0 176,770 0 176,770

3.2 Apa uzata 2,044,945 0 1,699,484 345,461 0 2,044,945

4 UAT Martinesti 1,599,763 608,899 0 990,864 608,899 990,864

4.1 Alimentare cu apa 779,763 608,899 0 170,864 608,899 170,864

4.2 Apa uzata 820,000 0 0 820,000 0 820,000

5 UAT Rapoltu Mare 4,284,595 1,843,762 1,674,110 766,723 1,843,762 2,440,833

5.1 Alimentare cu apa 2,150,737 1,843,762 0 306,975 1,843,762 306,975

5.2 Apa uzata 2,133,858 0 1,674,110 459,748 0 2,133,858

6 UAT Orastioara de Sus 4,225,648 1,024,856 2,796,550 404,243 1,024,856 3,200,793

6.1 Alimentare cu apa 3,775,297 1,024,856 2,493,441 257,000 1,024,856 2,750,441

6.2 Apa uzata 450,351 0 303,108 147,243 0 450,351

32,997,577 22,628,830 5,519,725 4,849,022 22,628,830 10,368,747

34,267,498 18,946,751 7,762,800 7,557,947 18,946,751 15,320,747

10,387,610 2,887,610 0 7,500,000 2,887,610 7,500,000

77,652,685 44,463,191 13,282,526 19,906,969 44,463,191 33,189,494

Total Alimentare cu apa

Total apa uzata

Cheltuieli cu echipamente/dotari

TOTAL GENERAL

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE

Anexa D.1 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATA GOSCOM SA

Nr. Crt. Articol
Costuri totale 

(euro)

Sursa de finantare
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Judetul Hunedoara - Aria de operare S.C. 

Goscom S.A. NPV 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

5% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Total 100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 40.00% 30.00% 5.00% 5.00% 5.00% 15.00% 20.00% 27.00% 25.00% 1.50% 1.50% 100.00%

100.00% 0.00% 0.00% 25.00% 40.00% 30.00% 5.00%

Investitii apa

Constructii civile, din care: 32,997,577

Etapa 3 - FC 22,628,830 18,497,009 0 0 5,657,207 9,051,532 6,788,649 1,131,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 3 - alte fonduri 5,519,725 4,511,873 0 0 1,379,931 2,207,890 1,655,918 275,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 4 - alte fonduri 4,849,022 2,777,583 0 0 0 0 0 0 0 242451.1 242451.1 727353.3 969804.4 1309235.94 1212255.5 72735.33 72735.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 3 - FC 22,628,830 18,497,009 0 0 5,657,207 9,051,532 6,788,649 1,131,441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 3 - alte fonduri 5,519,725 4,511,873 0 0 1,379,931 2,207,890 1,655,918 275,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 4 4,849,022 2,777,583 0 0 0 0 0 0 0 242,451 242,451 727,353 969,804 1,309,236 1,212,256 72,735 72,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total apa 32,997,577 25,786,465 0 0 7,037,139 11,259,422 8,444,567 1,407,428 0 242,451 242,451 727,353 969,804 1,309,236 1,212,256 72,735 72,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investitii apa uzata

Constructii civile, din care 34,267,498

Etapa 3 - FC 18,946,751 15,487,245 0 0 4,736,688 7,578,700 5,684,025 947,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 3 - alte fonduri 7,762,800 6,345,383 0 0 1,940,700 3,105,120 2,328,840 388,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 4 - alte fonduri 7,557,947 4,329,290 0 0 0 0 0 0 0 377,897 377,897 1,133,692 1,511,589 2,040,646 1,889,487 113,369 113,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 3 - FC 18,946,751 15,487,245 0 0 4,736,688 7,578,700 5,684,025 947,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 3 - alte fonduri 7,762,800 6,345,383 0 0 1,940,700 3,105,120 2,328,840 388,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 4 7,557,947 4,329,290 0 0 0 0 0 0 0 377,897 377,897 1,133,692 1,511,589 2,040,646 1,889,487 113,369 113,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total apa uzata 34,267,498 26,161,918 0 0 6,677,388 10,683,821 8,012,865 1,335,478 0 377,897 377,897 1,133,692 1,511,589 2,040,646 1,889,487 113,369 113,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu echipamente/dotari

Etapa 3 - FC 2,887,610 2,360,358 0 0 721,903 1,155,044 866,283 144,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 3 - alte fonduri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapa 4 - alte fonduri 7,500,000 4,296,097 0 0 0 0 0 0 0 375,000      375,000      1,125,000      1,500,000      2,025,000      1,875,000      112,500     112,500    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 3 - FC - apa & apa uzata 44,463,191 36,344,613 0 0 11,115,798 17,785,276 13,338,957 2,223,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 3 - alte fonduri - apa & apa uzata 13,282,526 10,857,256 0 0 3,320,631 5,313,010 3,984,758 664,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Etapa 4 - apa & apa uzata 19,906,969 11,402,970 0 0 0 0 0 0 0 995,348 995,348 2,986,045 3,981,394 5,374,882 4,976,742 298,605 298,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 77,652,685 58,604,839 0 0 14,436,429 23,098,287 17,323,715 2,887,286 0 995,348 995,348 2,986,045 3,981,394 5,374,882 4,976,742 298,605 298,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costuri de operare

Apa

Constructii civile 1% 3,875,641 0 0 0 169,716       172,262    174,846   292,374     296,760      301,211      305,729         310,315         314,970         319,695         324,490     329,357    334,298       339,312    344,402           349,568    354,811    360,134    365,536      371,019    376,584    382,233    387,966    393,786    399,692    405,688    411,773    417,950    

Masini si instalatii 2% 2,991,026 113,144       114,841    116,564   194,916     197,840      200,807      203,820         206,877         209,980         213,130         216,327     219,572    222,865       226,208 229,601 233,045 236,541 240,089 243,690 247,346 251,056 254,822 258,644 262,524 266,462 270,459 274,515 278,633

Total 6,459,402 0 0 0 282,860 287,103 291,410 487,290 494,600 502,019 509,549 517,192 524,950 532,824 540,817 548,929 557,163 565,520 574,003 582,613 591,352 600,223 609,226 618,364 627,640 637,054 646,610 656,309 666,154 676,146 686,289 696,583

Apa uzata

Constructii civile 1% 3,466,951 0 0 0 142,101       144,232    146,396   263,497     267,450      271,461      275,533         279,666         283,861         288,119         292,441     296,828    301,280       305,799    310,386           315,042    319,768    324,564    329,433      334,374    339,390    344,481    349,648    354,892    360,216    365,619    371,103    376,670    

Masini si instalatii 2% 2,149,299 94,734         96,155      97,597     137,363     139,423      141,515      143,637         145,792         147,979         150,199         152,452     154,738    157,059       159,415    161,806           164,234    166,697    169,198    171,736      174,312    176,926    179,580    182,274    185,008    187,783    190,600    193,459    196,361    

Total 5,323,596 0 0 0 236,834 240,387 243,993 400,860 406,873 412,976 419,171 425,458 431,840 438,318 444,893 451,566 458,339 465,214 472,193 479,276 486,465 493,762 501,168 508,686 516,316 524,061 531,922 539,900 547,999 556,219 564,562 573,031

519,695 527,490 535,403 888,150 901,473 914,995 928,720 942,650 956,790 971,142 985,709 1,000,495 1,015,502 1,030,735 1,046,196 1,061,889 1,077,817 1,093,984 1,110,394 1,127,050 1,143,956 1,161,115 1,178,532 1,196,210 1,214,153 1,232,365 1,250,851 1,269,613

Reinvestitii VNA 5% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Apa 40 0

15 7,739,006 5,657,207        2,592,187

Apa uzata 40 0

15 7,985,223 4,736,688        3,830,187

Amortizari

Apa 40 7,630,766 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total amortizare apa 7,630,766 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721 565,721

Apa uzata 40 7,752,528 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total amortizare apa uzata 7,752,528 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 473,669 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739 667,739

1,039,390 1,039,390 1,039,390 1,039,390 1,039,390 1,039,390 1,039,390 1,039,390 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460 1,233,460

Tarife - strategia de tarifare 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Apa euro/m3 0.720 0.849 0.891 0.936 0.983 1.032 1.084 1.300

Apa uzata euro/m3 0.652 0.718 0.746 0.776 0.807 0.840 0.873 1.135

18.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20%

10.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 30%
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Judetul Hunedoara - Aria de operare S.C. Goscom S.A.

Amortizari apa si apa uzata
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Judetul Hunedoara - Aria de operare S.C. Goscom S.A. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Venitul mediu lunar - nivel judetean (lei/luna) lei/luna n/a 2,650 2,866 2,889 2,897 2,944 3,017 3,085 3,139 3,194 3,250 3,307 3,365 3,423 3,483 3,544 3,606 3,669 3,734 3,799 3,865 3,933 4,002 4,072 4,143 4,216 4,289 4,365 4,441 4,519 4,598 4,678 4,760 4,843

Venitul mediu lunar - nivel urban (lei/luna) lei/luna n/a 3,444 3,725 3,756 3,766 3,827 3,922 4,010 4,081 4,152 4,225 4,299 4,374 4,450 4,528 4,608 4,688 4,770 4,854 4,939 5,025 5,113 5,202 5,294 5,386 5,480 5,576 5,674 5,773 5,874 5,977 6,082 6,188 6,296

Venitul mediu lunar - nivel rural (lei/luna) lei/luna n/a 2,038 2,204 2,223 2,228 2,264 2,321 2,373 2,415 2,457 2,500 2,544 2,588 2,633 2,679 2,726 2,774 2,823 2,872 2,922 2,973 3,025 3,078 3,132 3,187 3,243 3,300 3,357 3,416 3,476 3,537 3,599 3,662 3,726

Familia standard (pers, medie judeteana) persoane n/a 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.53 2.52 2.51 2.50 2.49 2.48 2.47 2.46 2.45 2.44 2.44 2.43 2.42 2.41 2.40 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.30 2.30

Familia standard (pers, mediul urban) persoane n/a 2.39 2.38 2.37 2.36 2.36 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.21 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16 2.16 2.15 2.14 2.14 2.14

Familia standard (pers, mediul rural) persoane n/a 2.75 2.74 2.73 2.72 2.71 2.70 2.69 2.68 2.67 2.66 2.65 2.64 2.63 2.62 2.62 2.61 2.60 2.59 2.58 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.52 2.51 2.50 2.49 2.48 2.47 2.46 2.46 2.46

Cresterea anuala PIB(%) % n/a 4.10% -3.90% 7.00% 4.60% 5.30% 5.00% 4.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul Hunedoara lei/luna n/a 2,689 2,897 2,966 2,956 2,973 3,017 3,085 3,139 3,194 3,250 3,307 3,365 3,423 3,483 3,544 3,606 3,669 3,734 3,799 3,865 3,933 4,002 4,072 4,143 4,216 4,289 4,365 4,441 4,519 4,598 4,678 4,760 4,843

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul Hunedoara, urban lei/luna n/a 3,495 3,766 3,856 3,843 3,865 3,922 4,010 4,081 4,152 4,225 4,299 4,374 4,450 4,528 4,608 4,688 4,770 4,854 4,939 5,025 5,113 5,202 5,294 5,386 5,480 5,576 5,674 5,773 5,874 5,977 6,082 6,188 6,296

Venitul lunar mediu pe familie (lei) - judetul Hunedoara, rural lei/luna n/a 2,068 2,228 2,281 2,274 2,287 2,321 2,373 2,415 2,457 2,500 2,544 2,588 2,633 2,679 2,726 2,774 2,823 2,872 2,922 2,973 3,025 3,078 3,132 3,187 3,243 3,300 3,357 3,416 3,476 3,537 3,599 3,662 3,726

TVA % n/a 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Suportabilitate (% din venitul familiei) % n/a 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

Suportabilitale mediul urban

Familia standard (pers) persoane n/a 2.39 2.38 2.37 2.36 2.36 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.26 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.21 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16 2.16 2.15 2.14 2.14 2.14

Cresterea anuala PIB(%) % n/a 4.1% -3.9% 7.0% 4.6% 5.3% 5.0% 4.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Suportabilitate (% din venitul familiei) 2.50%

Venitul lunar mediu pe familie (lei) lei/luna n/a 3,495 3,766 3,856 3,843 3,865 3,922 4,010 4,081 4,152 4,225 4,299 4,374 4,450 4,528 4,608 4,688 4,770 4,854 4,939 5,025 5,113 5,202 5,294 5,386 5,480 5,576 5,674 5,773 5,874 5,977 6,082 6,188 6,296

Consumul de apa pe cap de locuitor m3/zi/pers n/a 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Consumul lunar de apa pe familie m3/luna n/a 8.11 8.08 7.80 7.09 7.12 7.14 7.17 7.19 7.22 7.24 7.27 7.29 7.31 7.34 7.36 7.39 7.41 7.44 7.46 7.48 7.51 7.53 7.56 7.58 7.60 7.63 7.65 7.68 7.70 7.72 7.75 7.80 7.86

Consum canalizare pe cap de locuitor m3/zi/pers n/a 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Consumul lunar canalizare pe familie m3/luna n/a 7.23 7.21 7.07 7.09 7.12 7.14 7.17 7.19 7.22 7.24 7.27 7.29 7.31 7.34 7.36 7.39 7.41 7.44 7.46 7.48 7.51 7.53 7.56 7.58 7.60 7.63 7.65 7.68 7.70 7.72 7.75 7.80 7.86

Venitul lunar al familiei pentru apa & canalizare (2.5%) lei/luna n/a 87 94 96 96 97 98 100 102 104 106 107 109 111 113 115 117 119 121 123 126 128 130 132 135 137 139 142 144 147 149 152 155 157

Tariful de apa (fara TVA) (lei/m3) lei/m3 n/a 2.98 3.15 3.54 4.18 4.39 4.61 4.84 5.08 5.33 5.46 5.60 5.74 5.88 6.03 6.18 6.34 6.50 6.66 6.82 7.00 7.17 7.35 7.53 7.72 7.91 8.11 8.31 8.52 8.74 8.95 9.18 9.41 9.64

Tariful de canalizare & epurare (lei/m3) lei/m3 n/a 2.38 2.76 3.21 3.53 3.67 3.82 3.97 4.13 4.30 4.40 4.51 4.63 4.74 4.86 4.98 5.11 5.23 5.37 5.50 5.64 5.78 5.92 6.07 6.22 6.38 6.54 6.70 6.87 7.04 7.22 7.40 7.58 7.77

TVA (%) 5% n/a 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Tariful de apa (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 n/a 3.07 3.24 3.63 4.27 4.48 4.70 4.93 5.17 5.42 5.55 5.69 5.83 5.97 6.12 6.27 6.43 6.59 6.75 6.91 7.09 7.26 7.44 7.62 7.81 8.00 8.20 8.40 8.61 8.83 9.04 9.27 9.50 9.73

Tariful de canalizare & epurare (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 n/a 2.47 2.85 3.30 3.62 3.76 3.91 4.06 4.22 4.39 4.49 4.60 4.72 4.83 4.95 5.07 5.20 5.32 5.46 5.59 5.73 5.87 6.01 6.16 6.31 6.47 6.63 6.79 6.96 7.13 7.31 7.49 7.67 7.86

Venitul lunar pe familie cheltuit pentru apa & canal lei/luna n/a 43 47 52 56 59 61 64 68 71 73 75 77 79 81 84 86 88 91 93 96 99 101 104 107 110 113 116 120 123 126 130 134 138

Procentul in venitul total al familiei (%) % n/a 1.22% 1.24% 1.34% 1.46% 1.52% 1.57% 1.61% 1.65% 1.70% 1.72% 1.74% 1.76% 1.78% 1.79% 1.81% 1.83% 1.85% 1.87% 1.89% 1.91% 1.93% 1.95% 1.97% 1.99% 2.01% 2.03% 2.05% 2.07% 2.09% 2.11% 2.13% 2.16% 2.20%

Diferenta suportabilitate pana la 2.5% % n/a 1.28% 1.26% 1.16% 1.04% 0.98% 0.93% 0.89% 0.85% 0.80% 0.78% 0.76% 0.74% 0.72% 0.71% 0.69% 0.67% 0.65% 0.63% 0.61% 0.59% 0.57% 0.55% 0.53% 0.51% 0.49% 0.47% 0.45% 0.43% 0.41% 0.39% 0.37% 0.34% 0.30%

Suportabilitate DA/NU n/a DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

130,549         128,762      128,124   128,482   147,928   149,072   150,227   151,392   152,569   153,404   154,246   155,094   155,949   156,811   157,680   158,556   159,439   160,329   161,227   161,934   162,646   163,364   164,087   164,816   165,550   166,291   167,037   167,789    167,888    -            

Suportabilitale mediul rural

Familia standard (pers) lei/m3 n/a 2.75 2.74 2.73 2.72 2.71 2.70 2.69 2.68 2.67 2.66 2.65 2.64 2.63 2.62 2.62 2.61 2.60 2.59 2.58 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.52 2.51 2.50 2.49 2.48 2.47 2.46 2.46 2.46

Cresterea anuala PIB(%) % n/a 1.2% 1.2% 1.3% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.2%

Suportabilitate (% din venitul familiei) 3.50%

Venitul lunar mediu pe familie (lei) lei/m3 n/a 2,068 2,228 2,281 2,274 2,287 2,321 2,373 2,415 2,457 2,500 2,544 2,588 2,633 2,679 2,726 2,774 2,823 2,872 2,922 2,973 3,025 3,078 3,132 3,187 3,243 3,300 3,357 3,416 3,476 3,537 3,599 3,662 3,726

Consumul de apa pe cap de locuitor (m3/zi/pers) m3/zi/pers n/a 0.08 0.08 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10

Consumul lunar de apa pe familie (m3/luna) m3/luna n/a 6.85 6.83 7.93 6.35 6.37 6.38 6.40 6.43 6.45 6.47 6.49 6.51 6.53 6.56 6.58 6.60 6.62 6.64 6.66 6.69 6.71 6.73 6.75 6.77 6.79 6.82 6.84 6.86 6.88 6.90 6.92 6.97 7.02

Consum canalizare pe cap de locuitor (m3/zi/pers) m3/zi/pers n/a 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10

Consumul lunar canalizare pe familie (m3/luna) m3/luna n/a 6.85 6.58 7.35 6.94 6.77 6.62 6.54 6.49 6.46 6.47 6.49 6.51 6.53 6.56 6.58 6.60 6.62 6.64 6.66 6.69 6.71 6.73 6.75 6.77 6.79 6.82 6.84 6.86 6.88 6.90 6.92 6.97 7.02

Venitul lunar al familiei pentru apa & canalizare (3.5%) lei/luna n/a 72 78 80 80 80 81 83 85 86 87 89 91 92 94 95 97 99 101 102 104 106 108 110 112 114 115 118 120 122 124 126 128 130

Tariful de apa (fara TVA) (lei/m3) lei/m3 n/a 2.98 3.15 3.54 4.18 4.39 4.61 4.84 5.08 5.33 5.46 5.60 5.74 5.88 6.03 6.18 6.34 6.50 6.66 6.82 7.00 7.17 7.35 7.53 7.72 7.91 8.11 8.31 8.52 8.74 8.95 9.18 9.41 9.64

Tariful de canalizare & epurare (lei/m3) lei/m3 n/a 2.38 2.76 3.21 3.53 3.67 3.82 3.97 4.13 4.30 4.40 4.51 4.63 4.74 4.86 4.98 5.11 5.23 5.37 5.50 5.64 5.78 5.92 6.07 6.22 6.38 6.54 6.70 6.87 7.04 7.22 7.40 7.58 7.77

TVA (%) 5% n/a 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

Tariful de apa (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 n/a 3.07 3.24 3.63 4.27 4.48 4.70 4.93 5.17 5.42 5.55 5.69 5.83 5.97 6.12 6.27 6.43 6.59 6.75 6.91 7.09 7.26 7.44 7.62 7.81 8.00 8.20 8.40 8.61 8.83 9.04 9.27 9.50 9.73

Tariful de canalizare & epurare (cu TVA) (lei/m3) lei/m3 n/a 2.47 2.85 3.30 3.62 3.76 3.91 4.06 4.22 4.39 4.49 4.60 4.72 4.83 4.95 5.07 5.20 5.32 5.46 5.59 5.73 5.87 6.01 6.16 6.31 6.47 6.63 6.79 6.96 7.13 7.31 7.49 7.67 7.86

Venitul lunar pe familie cheltuit pentru apa & canal lei/luna n/a 38 41 53 52 54 56 58 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 86 88 91 93 96 98 101 104 107 110 113 116 120 123

Procentul in venitul total al familiei (%) % n/a 1.84% 1.83% 2.33% 2.30% 2.36% 2.41% 2.45% 2.51% 2.58% 2.60% 2.63% 2.65% 2.68% 2.71% 2.74% 2.77% 2.79% 2.82% 2.85% 2.88% 2.91% 2.94% 2.97% 3.00% 3.03% 3.06% 3.09% 3.13% 3.16% 3.19% 3.22% 3.27% 3.31%

Diferenta suportabilitate pana la 3.5% % n/a 1.66% 1.67% 1.17% 1.20% 1.14% 1.09% 1.05% 0.99% 0.92% 0.90% 0.87% 0.85% 0.82% 0.79% 0.76% 0.73% 0.71% 0.68% 0.65% 0.62% 0.59% 0.56% 0.53% 0.50% 0.47% 0.44% 0.41% 0.37% 0.34% 0.31% 0.28% 0.23% 0.19%

Suportabilitate DA/NU n/a DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

52,689            51,968        51,711      51,855      59,704      60,166      60,632      61,102      61,577      61,914      62,254      62,596      62,941      63,289      63,640      63,993      64,350      64,709      65,071      65,356      65,644      65,934      66,226      66,520      66,816      67,115      67,416      67,720      67,760      -            

1,095,366      1,226,880  1,235,842  1,269,408  1,250,627  1,284,616  2,193,142  2,241,495  2,262,848  2,312,973  2,335,842  2,387,299  2,411,235  2,464,065  2,489,112  2,543,358  2,569,559  2,625,266  2,652,665  2,710,159  2,739,084  2,798,141  2,828,365  2,889,034  2,920,609  2,982,944  3,015,922  3,079,975   3,115,338   3,417,886   

Suportabilitatea tarifelor
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Suportabilitate mediul urban

Procentul in venitul total al familiei (%) % n/a Diferenta suportabilitate pana la 2.5% % n/a
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Suportabilitate mediul rural

Procentul in venitul total al familiei (%) % n/a Diferenta suportabilitate pana la 3.5% % n/a



Model financiar cap 8-9_MP Goscom _Hunedoara_v2

Judetul Hunedoara - Aria de 

operare S.C. Goscom S.A. U.M.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Date istorice ►►► Proiectii ►►►

Costuri O&M - Apa

Cost apa tratata Euro/an              30,665              27,104              19,233 19,522         19,522        19,815        19,815        20,112        20,112        20,414        20,414        20,720        20,720        21,031        21,031        21,346        21,346        21,666        21,666          21,991          21,991          22,321          22,321          22,656          22,656          22,996          22,996          23,341          23,341          23,691          23,691        24,046          24,046          

Materiale Euro/an              39,488              49,800              51,111 51,878         51,878        52,656        52,656        53,446        53,446        54,248        54,248        55,061        55,061        55,887        55,887        56,726        56,726        57,576        57,576          58,440          58,440          59,317          59,317          60,206          60,206          61,110          61,110          62,026          62,026          62,957          62,957        63,901          63,901          

Energie Euro/an              12,149              13,282              14,068 14,279         34,326        14,565        35,012        14,856        35,538        15,079        36,071        15,305        36,612        15,535        37,161        15,768        37,718        16,004        38,284          16,244          38,858          16,488          39,441          16,735          40,033          16,986          40,633          17,241          41,243          17,500          41,862        17,762          42,489          

Salarii brute Euro/an            466,486            555,014            569,314 582,408       582,408      595,804      595,804      609,507      610,699      624,745      625,966      640,364      641,616      656,373      657,656      672,782      674,097      689,602      690,950        706,842        708,224        724,513        725,929        742,625        744,077        761,191        762,679        780,221        781,746        799,726        801,290      819,720        821,322        

Impozite legate de salarii Euro/an

Întreținere și reparații Euro/an                3,171                2,175                4,643 4,713           4,784          4,855          4,928          5,002          5,077          499,753      507,249      514,858      522,581      530,420      538,376      546,452      554,648      562,968      571,413        579,984        588,684        597,514        606,477        615,574        624,807        634,179        643,692        653,347        663,148        673,095        683,191      693,439        703,841        

Costuri cu tertii Euro/an              24,975              19,254              22,961 23,305         23,655        24,009        24,370        24,735        25,106        25,483        25,865        26,253        26,647        27,047        27,452        27,864        28,282        28,706        29,137          29,574          30,017          30,468          30,925          31,389          31,859          32,337          32,822          33,315          33,814          34,322          34,836        35,359          35,889          

Alte costuri de operare Euro/an              39,491              89,681              79,299 80,489         81,696        82,922        84,165        85,428        86,709        88,010        89,330        90,670        92,030        93,411        94,812        96,234        97,677        99,143        100,630        102,139        103,671        105,226        106,805        108,407        110,033        111,683        113,359        115,059        116,785        118,537        120,315      122,119        123,951        

Costuri cu alte lucrari Euro/an            154,339              22,849              73,355 74,455         75,572        76,705        77,856        79,024        80,209        81,412        82,633        83,873        85,131        86,408        87,704        89,020        90,355        91,710        93,086          94,482          95,899          97,338          98,798          100,280        101,784        103,311        104,861        106,433        108,030        109,650        111,295      112,965        114,659        

Total Apa Euro/an -                770,765           779,158           833,985           851,049       873,840      871,331      894,606      892,110      916,896      1,409,143   1,441,776   1,447,104   1,480,397   1,486,110   1,520,079   1,526,190   1,560,850   1,567,375   1,602,742     1,609,696     1,645,785     1,653,184     1,690,012     1,697,872     1,735,456     1,743,794     1,782,152     1,790,983     1,830,133     1,839,477     1,879,437   1,889,311     1,930,099     

Costuri O&M - Apa uzata

Materiale Euro/an              29,070              28,231              39,472 40,065         40,665        41,275        41,895        42,523        43,161        43,808        44,465        45,132        45,809        46,497        47,194        47,902        48,620        49,350        50,090          50,841          51,604          52,378          53,164          53,961          54,771          55,592          56,426          57,272          58,131          59,003          59,888        60,787          61,699          

Electricitate Euro/an              43,502              42,953              67,832 68,849         167,992      171,351      174,779      178,274      180,948      183,662      186,417      189,214      192,052      194,933      197,857      200,824      203,837      206,894      209,998        213,148        216,345        219,590        222,884        226,227        229,621        233,065        236,561        240,109        243,711        247,367        251,077      254,843        258,666        

Salarii brute Euro/an            166,102            196,182            203,845 208,534       213,330      218,237      223,256      228,391      234,101      239,953      245,952      252,101      258,403      264,863      271,485      278,272      285,229      292,360      299,669        307,160        314,839        322,710        330,778        339,048        347,524        356,212        365,117        374,245        383,601        393,191        403,021      413,097        423,424        

Impozite legate de salarii Euro/an                3,816                2,655                2,796 2,860           2,926          2,993          3,062          3,133          3,211          3,291          3,374          3,458          3,544          3,633          3,724          3,817          3,912          4,010          4,110            4,213            4,318            4,426            4,537            4,650            4,767            4,886            5,008            5,133            5,262            5,393            5,528          5,666            5,808            

Întreținere și reparații Euro/an                3,316                3,651                8,320 8,445           8,572          8,700          8,831          8,963          9,098          416,107      422,349      428,684      435,114      441,641      448,265      454,989      461,814      468,741      475,773        482,909        490,153        497,505        504,968        512,542        520,230        528,034        535,954        543,994        552,154        560,436        568,842      577,375        586,036        

Costuri cu tertii Euro/an                1,332                3,267                5,800 5,887           5,975          6,065          6,156          6,248          6,342          6,437          6,533          6,631          6,731          6,832          6,934          7,038          7,144          7,251          7,360            7,470            7,582            7,696            7,811            7,929            8,048            8,168            8,291            8,415            8,541            8,670            8,800          8,932            9,066            

Alte costuri de operare Euro/an              41,077              39,686              42,640 43,280         43,929        44,588        45,257        45,935        46,624        47,324        48,034        48,754        49,485        50,228        50,981        51,746        52,522        53,310        54,110          54,921          55,745          56,581          57,430          58,291          59,166          60,053          60,954          61,868          62,796          63,738          64,694        65,665          66,650          

Costuri cu alte lucrari Euro/an              26,327              15,233              48,903 49,637         50,381        51,137        51,904        52,682        53,473        54,275        55,089        55,915        56,754        57,605        58,469        59,346        60,237        61,140        62,057          62,988          63,933          64,892          65,865          66,853          67,856          68,874          69,907          70,956          72,020          73,100          74,197        75,310          76,439          

Total Apa uzata Euro/an 314,543           331,859           419,608           427,555       533,770      544,346      555,138      566,150      576,957      994,858      1,012,213   1,029,889   1,047,893   1,066,231   1,084,910   1,103,935   1,123,315   1,143,056   1,163,166     1,183,651     1,204,520     1,225,779     1,247,437     1,269,502     1,291,981     1,314,884     1,338,218     1,361,993     1,386,216     1,410,898     1,436,048   1,461,674     1,487,787     

Total cheltuieli companie Euro/an 1,085,308        1,111,017        1,253,593        1,278,605    1,407,610   1,415,677   1,449,744   1,458,260   1,493,853   2,404,001   2,453,989   2,476,993   2,528,291   2,552,341   2,604,988   2,630,126   2,684,165   2,710,432   2,765,908     2,793,347     2,850,305     2,878,963     2,937,449     2,967,374     3,027,438     3,058,678     3,120,370     3,152,976     3,216,349     3,250,375     3,315,484   3,350,985     3,417,886     

Costuri O&M - Apa

Cost apa tratata Euro/an -                30,665             27,104             19,233             19,522         19,522        19,815        19,815        20,112        20,112        20,414        20,414        20,720        20,720        21,031        21,031        21,346        21,346        21,666        21,666          21,991          21,991          22,321          22,321          22,656          22,656          22,996          22,996          23,341          23,341          23,691          23,691        24,046          24,046          

Materiale Euro/an -                39,488             49,800             51,111             51,878         51,878        52,656        52,656        53,446        53,446        54,248        54,248        55,061        55,061        55,887        55,887        56,726        56,726        57,576        57,576          58,440          58,440          59,317          59,317          60,206          60,206          61,110          61,110          62,026          62,026          62,957          62,957        63,901          63,901          

Energie Euro/an -                12,149             13,282             14,068             14,279         34,326        14,565        35,012        14,856        35,538        15,079        36,071        15,305        36,612        15,535        37,161        15,768        37,718        16,004        38,284          16,244          38,858          16,488          39,441          16,735          40,033          16,986          40,633          17,241          41,243          17,500          41,862        17,762          42,489          

Salarii brute Euro/an -                466,486           555,014           569,314           582,408       582,408      595,804      595,804      609,507      610,699      624,745      625,966      640,364      641,616      656,373      657,656      672,782      674,097      689,602      690,950        706,842        708,224        724,513        725,929        742,625        744,077        761,191        762,679        780,221        781,746        799,726        801,290      819,720        821,322        

Impozite legate de salarii Euro/an -                -                  -                  -                  -              -              -              -              -              -              

Întreținere și reparații Euro/an -                3,171               2,175               4,643               4,713           4,784          4,855          4,928          5,002          5,077          5,153          5,231          5,309          5,389          5,470          5,552          5,635          5,719          5,805          5,892            5,981            6,070            6,161            6,254            6,348            6,443            6,540            6,638            6,737            6,838            6,941            7,045          7,151            7,258            

Costuri cu tertii Euro/an -                24,975             19,254             22,961             23,305         23,655        24,009        24,370        24,735        25,106        25,483        25,865        26,253        26,647        27,047        27,452        27,864        28,282        28,706        29,137          29,574          30,017          30,468          30,925          31,389          31,859          32,337          32,822          33,315          33,814          34,322          34,836        35,359          35,889          

Alte costuri de operare Euro/an -                39,491             89,681             79,299             80,489         81,696        82,922        84,165        85,428        86,709        88,010        89,330        90,670        92,030        93,411        94,812        96,234        97,677        99,143        100,630        102,139        103,671        105,226        106,805        108,407        110,033        111,683        113,359        115,059        116,785        118,537        120,315      122,119        123,951        

Costuri de operare non-recurente (apa)Euro/an -                154,339           22,849             73,355             74,455         75,572        76,705        77,856        79,024        80,209        81,412        82,633        83,873        85,131        86,408        87,704        89,020        90,355        91,710        93,086          94,482          95,899          97,338          98,798          100,280        101,784        103,311        104,861        106,433        108,030        109,650        111,295      112,965        114,659        

Total Apa Euro/an -                770,765           779,158           833,985           851,049       873,840      871,331      894,606      892,110      916,896      914,543      939,758      937,555      963,205      961,160      987,254      985,374      1,011,921   1,010,213   1,037,221     1,035,693     1,063,172     1,061,832     1,089,790     1,088,646     1,117,092     1,116,154     1,145,097     1,144,373     1,173,824     1,173,323     1,203,290   1,203,022     1,233,516     

Costuri O&M - Apa uzata

Materiale Euro/an -                29,070             28,231             39,472             40,065         40,665        41,275        41,895        42,523        43,161        43,808        44,465        45,132        45,809        46,497        47,194        47,902        48,620        49,350        50,090          50,841          51,604          52,378          53,164          53,961          54,771          55,592          56,426          57,272          58,131          59,003          59,888        60,787          61,699          

Electricitate Euro/an -                43,502             42,953             67,832             68,849         167,992      171,351      174,779      178,274      180,948      183,662      186,417      189,214      192,052      194,933      197,857      200,824      203,837      206,894      209,998        213,148        216,345        219,590        222,884        226,227        229,621        233,065        236,561        240,109        243,711        247,367        251,077      254,843        258,666        

Salarii brute Euro/an -                166,102           196,182           203,845           208,534       213,330      218,237      223,256      228,391      234,101      239,953      245,952      252,101      258,403      264,863      271,485      278,272      285,229      292,360      299,669        307,160        314,839        322,710        330,778        339,048        347,524        356,212        365,117        374,245        383,601        393,191        403,021      413,097        423,424        

Impozite legate de salarii Euro/an -                3,816               2,655               2,796               2,860           2,926          2,993          3,062          3,133          3,211          3,291          3,374          3,458          3,544          3,633          3,724          3,817          3,912          4,010          4,110            4,213            4,318            4,426            4,537            4,650            4,767            4,886            5,008            5,133            5,262            5,393            5,528          5,666            5,808            

Întreținere și reparații Euro/an -                3,316               3,651               8,320               8,445           8,572          8,700          8,831          8,963          9,098          9,234          9,373          9,513          9,656          9,801          9,948          10,097        10,248        10,402        10,558          10,717          10,877          11,040          11,206          11,374          11,545          11,718          11,894          12,072          12,253          12,437          12,623        12,813          13,005          

Costuri cu tertii Euro/an -                1,332               3,267               5,800               5,887           5,975          6,065          6,156          6,248          6,342          6,437          6,533          6,631          6,731          6,832          6,934          7,038          7,144          7,251          7,360            7,470            7,582            7,696            7,811            7,929            8,048            8,168            8,291            8,415            8,541            8,670            8,800          8,932            9,066            

Alte costuri de operare -                41,077             39,686             42,640             43,280         43,929        44,588        45,257        45,935        46,624        47,324        48,034        48,754        49,485        50,228        50,981        51,746        52,522        53,310        54,110          54,921          55,745          56,581          57,430          58,291          59,166          60,053          60,954          61,868          62,796          63,738          64,694        65,665          66,650          

Costuri de operare non-recurente (apa uzata) -                26,327             15,233             48,903             49,637         50,381        51,137        51,904        52,682        53,473        54,275        55,089        55,915        56,754        57,605        58,469        59,346        60,237        61,140        62,057          62,988          63,933          64,892          65,865          66,853          67,856          68,874          69,907          70,956          72,020          73,100          74,197        75,310          76,439          

Total Apa uzata Euro/an 314,543           331,859           419,608           427,555       533,770      544,346      555,138      566,150      576,957      587,985      599,237      610,719      622,435      634,391      646,592      659,043      671,749      684,717      697,951        711,458        725,244        739,314        753,675        768,334        783,296        798,568        814,158        830,071        846,316        862,899        879,829      897,112        914,756        

Total cheltuieli companie Euro/an 1,085,308        1,111,017        1,253,593        1,278,605    1,407,610   1,415,677   1,449,744   1,458,260   1,493,853   1,502,528   1,538,994   1,548,273   1,585,640   1,595,551   1,633,846   1,644,416   1,683,670   1,694,930   1,735,173     1,747,151     1,788,416     1,801,146     1,843,465     1,856,980     1,900,388     1,914,722     1,959,255     1,974,444     2,020,140     2,036,222     2,083,119   2,100,134     2,148,272     

Costuri de operare incrementaleEuro/an -                  -                  -                  -              -              -              -              -              -              901,473      914,995      928,720      942,650      956,790      971,142      985,709      1,000,495   1,015,502   1,030,735     1,046,196     1,061,889     1,077,817     1,093,984     1,110,394     1,127,050     1,143,956     1,161,115     1,178,532     1,196,210     1,214,153     1,232,365   1,250,851     1,269,613     

1,090,629        1,004,080    1,018,367   1,035,321   1,029,111   1,022,939   1,016,804   1,010,706   1,004,645   998,621      990,815      983,072      975,392      967,773      960,216      952,720      945,285        937,909        930,593        923,336        915,251        907,240        899,302        891,438        883,645        875,924        868,273        860,693        853,182      845,740        837,763        

lei/mc apa 3.762               4.221           4.316          5.663          5.891          5.195          6.201          8.457          8.687          8.798          9.052          9.185          9.450          9.590          9.865          10.013        10.299          10.454          10.752          10.915          11.235          11.418          11.752          11.944          12.293          12.495          12.858          13.071          13.449        13.674          14.078          

Euro/mc 0.765               0.848           0.858          1.115          1.148          1.157          1.381          1.884          1.935          1.959          2.016          2.046          2.105          2.136          2.197          2.230          2.294            2.328            2.395            2.431            2.502            2.543            2.617            2.660            2.738            2.783            2.864            2.911            2.995          3.045            3.135            

943,294           945,435       993,283      1,044,054   1,064,791   1,091,002   1,116,845   1,133,082   1,126,409   1,119,776   1,111,365   1,103,019   1,094,739   1,086,524   1,078,373   1,070,286   1,062,263     1,054,302     1,046,404     1,038,568     1,029,907     1,021,322     1,012,814     1,004,382     996,025        987,742        979,532        971,396        963,331      955,339        946,814        

lei/mc apa uzata 2.189 2.252 2.703 5.177 5.216 4.533 5.890 7.514 7.682 7.853 8.042 8.235 8.433 8.635 8.843 9.055 9.273 9.496 9.725 9.959 10.208 10.463 10.724 10.992 11.267 11.549 11.837 12.134 12.437 12.749 13.076

euro.mc 0.445 0.452 0.537 1.019 1.017 1.010 1.312 1.674 1.711 1.749 1.791 1.834 1.878 1.923 1.969 2.017 2.065 2.115 2.166 2.218 2.273 2.330 2.388 2.448 2.509 2.572 2.636 2.702 2.770 2.839 2.912

1.21                1.30             1.40            2.13            2.17            2.17            2.69            3.56            3.65            3.71            3.81            3.88            3.98            4.06            4.17            4.25            4.36              4.44              4.56              4.65              4.78              4.87              5.01              5.11              5.25              5.35              5.50              5.61              5.77            5.88              6.05              

4.04                

76,374,358      0.605               0.650           0.698          1.067          1.083          1.083          1.346          1.779          1.823          1.854          1.904          1.940          1.991          2.030          2.083          2.123          2.180            2.222            2.280            2.324            2.388            2.437            2.503            2.554            2.624            2.677            2.750            2.807            2.883          2.942            3.024            

2.021               

1.02                



Model financiar cap 8-9_MP Goscom _Hunedoara_v2

Judetul Hunedoara - Aria de operare S.C. 

Goscom S.A.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Costul Prim Dinamic / Tariful Maxim Suportabil

Tariful maxim suportabil la nivel de judet (apa + apa uzata) 

EURO/m3, preturi constante 2020, fara TVA (9%)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Medie judeteana 1.13 1.22 1.37 1.55 1.60 1.66 1.72 2.05 2.14 2.20 2.25 2.31 2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.68 2.74 2.81 2.88 2.96 3.03 3.11 3.18 3.26 3.34 3.43 3.51 3.60 3.69 3.78 3.88

Decila de venit 1 0.30 0.33 0.37 0.42 0.43 0.45 0.46 0.55 0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.93 0.95 0.97 1.00 1.02 1.05

Decila de venit 2 0.41 0.44 0.49 0.56 0.58 0.60 0.62 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.90 0.92 0.94 0.96 0.99 1.01 1.04 1.06 1.09 1.12 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.30 1.33 1.36 1.40

Decila de venit 3 0.51 0.55 0.62 0.70 0.72 0.75 0.77 0.92 0.96 0.99 1.01 1.04 1.07 1.09 1.12 1.15 1.18 1.20 1.24 1.27 1.30 1.33 1.36 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.66 1.70 1.75

Media decilelor de la 1 la 3 0.41 0.44 0.49 0.56 0.58 0.60 0.62 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.90 0.92 0.94 0.96 0.99 1.01 1.04 1.06 1.09 1.12 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.30 1.33 1.36 1.40

Acoperire CPD CPD Total: 4.04        EUR/m3 (pentru serviciile de apa si apa uzata, medie pentru Total Judet)

% in CPD Total

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Medie judeteana 28% 30% 34% 38% 40% 41% 42% 51% 53% 54% 56% 57% 59% 60% 62% 63% 65% 66% 68% 70% 71% 73% 75% 77% 79% 81% 83% 85% 87% 89% 91% 94% 96%

Decila de venit 1 8% 8% 9% 10% 11% 11% 11% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 26%

Decila de venit 2 10% 11% 12% 14% 14% 15% 15% 18% 19% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 33% 34% 35%

Decila de venit 3 13% 14% 15% 17% 18% 18% 19% 23% 24% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 33% 34% 35% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43%

Media decilelor de la 1 la 3 10% 11% 12% 14% 14% 15% 15% 18% 19% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 25% 26% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 33% 34% 35%

Acoperire CPD CPD OI&A: 1.40        EUR/m3 (pentru serviciile de apa si apa uzata, medie pentru Total Judet)

% din CPD O&M

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Medie judeteana 81% 87% 98% 111% 114% 118% 123% 146% 153% 157% 161% 165% 169% 173% 178% 182% 187% 191% 196% 201% 206% 211% 216% 222% 227% 233% 239% 245% 251% 257% 264% 270% 277%

Decila de venit 1 22% 24% 26% 30% 31% 32% 33% 40% 41% 42% 43% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 52% 53% 54% 56% 57% 58% 60% 61% 63% 64% 66% 68% 69% 71% 73% 75%

Decila de venit 2 29% 31% 35% 40% 41% 43% 44% 53% 55% 57% 58% 59% 61% 62% 64% 66% 67% 69% 71% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 93% 95% 97% 100%

Decila de venit 3 36% 39% 44% 50% 51% 53% 55% 66% 69% 71% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 93% 95% 97% 100% 102% 105% 107% 110% 113% 116% 119% 122% 125%

Media decilelor de la 1 la 3 29% 31% 35% 40% 41% 43% 44% 53% 55% 57% 58% 59% 61% 62% 64% 66% 67% 69% 71% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 93% 95% 97% 100%

Acoperire CPD CPD INV: 3.02        EUR/m3 (pentru serviciile de apa si apa uzata, medie pentru Total Judet)

% in CPD Investitie

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Medie judeteana 37% 40% 45% 51% 53% 55% 57% 68% 71% 73% 75% 76% 78% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 93% 95% 98% 100% 103% 105% 108% 111% 114% 116% 119% 122% 125% 128%

Decila de venit 1 10% 11% 12% 14% 14% 15% 15% 18% 19% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 26% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 31% 32% 33% 34% 35%

Decila de venit 2 13% 15% 16% 18% 19% 20% 20% 24% 26% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 30% 31% 32% 33% 34% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46%

Decila de venit 3 17% 18% 20% 23% 24% 25% 26% 31% 32% 33% 34% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 49% 50% 51% 52% 54% 55% 56% 58%

Media decilelor de la 1 la 3 13% 15% 16% 18% 19% 20% 20% 24% 26% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 30% 31% 32% 33% 34% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46%

Costul Mediu Incremental
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Cost mediu - total 0.114 0.133 0.168 0.213 0.229 0.245 0.263 0.375 0.410 0.430 0.452 0.475 0.499 0.524 0.551 0.579 0.608 0.639 0.671 0.705 0.741 0.778 0.818 0.859 0.903 0.949 0.997 1.047 1.100 1.156 1.214 1.276 1.340

Cost mediu - O&M 0.328 0.384 0.484 0.616 0.660 0.707 0.758 1.082 1.182 1.242 1.305 1.371 1.440 1.513 1.590 1.670 1.755 1.844 1.937 2.035 2.138 2.247 2.360 2.480 2.605 2.737 2.876 3.021 3.174 3.335 3.504 3.681 3.868

Cost mediu - Investitie 0.152 0.178 0.224 0.286 0.306 0.328 0.351 0.501 0.548 0.576 0.605 0.636 0.668 0.702 0.737 0.774 0.814 0.855 0.898 0.943 0.991 1.041 1.094 1.150 1.208 1.269 1.333 1.401 1.472 1.546 1.624 1.707 1.793

Medie judeteana (decile1-3) 0.198 0.232 0.292 0.372 0.398 0.427 0.457 0.653 0.713 0.749 0.787 0.827 0.869 0.913 0.959 1.008 1.059 1.113 1.169 1.228 1.290 1.355 1.424 1.496 1.572 1.652 1.735 1.823 1.915 2.012 2.114 2.221 2.334
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Proiecţia populaţiei rezidente a judeţului Hunedoara, aria de operare Goscom S.A., la orizontul anului 2050

Ani 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Proiectie medie 25,648 25,310 24,977 24,649 24,325 24,005 23,689 23,377 23,070 22,766 22,467 22,120 21,779 21,443 21,113 20,787 20,467 20,151 19,840 19,534 19,233 18,913 18,599 18,290 17,986 17,687 17,393 17,104 16,820 16,540 16,265 15,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ani 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Total, prognoza medie 25,648 25,310 24,977 24,649 24,325 24,005 23,689 23,377 23,070 22,766 22,467 22,120 21,779 21,443 21,113 20,787 20,467 20,151 19,840 19,534 19,233 18,913 18,599 18,290 17,986 17,687 17,393 17,104 16,820 16,540 16,265

Urban 16,435 16,219 16,006 15,795 15,587 15,382 15,180 14,980 14,783 14,589 14,397 14,175 13,956 13,741 13,529 13,320 13,115 12,913 12,714 12,518 12,325 12,120 11,918 11,720 11,525 11,334 11,145 10,960 10,778 10,599 10,423

Rural 9,213 9,091 8,972 8,854 8,737 8,622 8,509 8,397 8,287 8,178 8,070 7,946 7,823 7,702 7,584 7,467 7,352 7,238 7,127 7,017 6,909 6,794 6,681 6,570 6,461 6,353 6,248 6,144 6,042 5,941 5,842
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Ani 2020 2021 2022 2023 2024

Cresterea reala PIB - nivel national (%) -3.90 7.00 4.60 5.30 5.00

Cresterea reala PIB - Regiunea Vest (%) -5.90 4.30 4.30 4.30 4.10

Cresterea reala PIB - Judetul Hunedoara (%) -4.00 4.30 4.90 4.70 4.70

Rata inflatiei (%) 2.63 4.20 3.50 3.00 2.60

Cursul de schimb leu/euro 4.84 4.92 4.98 5.03 5.08

Rata somajului - nivel national % 3.50 3.60 3.10 2.80 2.60

Rata somajului - Regiunea Vest % 2.30 2.20 1.90 1.50 1.30

Rata somajului - Judetul Hunedoara % 3.40 3.60 3.30 3.10 3.00

Salariul mediu net - nivel national (%) 6.50 4.50 6.50 6.80 6.60

Salariul mediu net - Regiunea Vest (%) 5.20 4.60 6.60 6.90 6.70

Salariul mediu net - Judetul Hunedoara (%) 4.90 3.40 3.70 4.60 5.50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Dimendiunea gospodariei medii, Judetul Hunedoara - INS no. 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.53 2.52 2.51 2.50 2.49 2.48 2.47 2.46 2.45 2.44 2.44 2.43 2.42 2.41 2.40 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.30 2.30

Populatia (prognoza medie), aria Goscom, Judetul Hunedoara - INSno. n/a 25,648 25,310 24,977 24,649 24,325 24,005 23,689 23,377 23,070 22,766 22,467 22,120 21,779 21,443 21,113 20,787 20,467 20,151 19,840 19,534 19,233 18,913 18,599 18,290 17,986 17,687 17,393 17,104 16,820 16,540 16,265 15,980

Numar de gospodarii no. n/a 10,015 9,918 9,822 9,727 9,633 9,541 9,449 9,358 9,269 9,180 9,092 8,985 8,879 8,774 8,670 8,568 8,468 8,368 8,270 8,173 8,078 7,974 7,871 7,770 7,670 7,571 7,474 7,379 7,284 7,191 7,072 6,948

Prognoza populatiei, Judetul Hunedoara- INS % n/a n/a -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.33% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.69% -1.78%

Factor de corectie pentru venitul gospodariilor 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Salariul mediu la nivel national (net) Lei/luna 2,986 3,180 3,323 3,538 3,777 4,025

Salariul mediu la nivelul judetului Hunedoara (net) Lei/luna 2,426 2,546 2,632 2,730 2,856 3,013

Factor de corectie % 81% 80% 79% 77% 76% 75%

Venitul pe gospodarie la nivel national 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Venitul mediu pe gospodarie Lei/luna 3,309 3,618 3,745 3,831 3,932 4,030 4,121 4,193 4,267 4,341 4,417 4,495 4,573 4,653 4,735 4,818 4,902 4,988 5,075 5,164 5,254 5,346 5,440 5,535 5,632 5,730 5,831 5,933 6,036 6,142 6,249 6,359 6,470

Cresterea reala PIB - nivel national (%) % -3.90% 7.00% 4.60% 5.30% 5.00% 4.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Cresterea venitului mediu pe gospodarie % -1.95% 3.50% 2.30% 2.65% 2.50% 2.25% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

Procentul PIB luat in considerare pentru cresterea venitului pe gospodarie% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%





JUDETUL:

Total costuri de investitii pe categorii de costuri pentru toate UAT-urile

ORASTIE BERIU TURDAS 

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

FC

1 Alimentare cu apa 17,483,767 1,575,029 0

1.1 Sursa 3,729,166 668,261 0

1.2 Aductiuni 3,129,984 0

1.3 Statii de tratare/clorinare 7,426,436 222,793 0

1.4 Rezervoare 244,435 170,407 0

1.5 Statii de pompare apa 0

1.6 Conducta de transport 0 198,590 0

1.7 Retea de distributie 2,953,747 314,978 0

2 Apa uzata 18,946,751 0 0

2.1 Retea canalizare 2,226,993

2.2 Colector canalizare 1,981,443

2.3 Statii de pompare apa uzata 122,355 0 0

2.4 Conducte de refulare 108,327 0 0

2.5 Statii de epurare 14,507,633

Total 36,430,518 1,575,029 0

MARTINESTI
RAPOLTU 

MARE

ORASTIOARA 

DE SUS

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

FC

Etapa 3 

FC

1 Alimentare cu apa 608,899 1,843,762 1,117,372

1.1 Sursa 31,560 171,080

1.2 Aductiuni 76,824 853,776

1.3 Statii de tratare/clorinare

1.4 Rezervoare 426,240

1.5 Statii de pompare apa 185,032 292,004 92,516

1.6 Conducta de transport 423,867 783,512

1.7 Retea de distributie 233,622

2 Apa uzata 0 0 0

2.1 Retea canalizare 0

2.2 Colector canalizare 0

2.3 Statii de pompare apa uzata 0 0

2.4 Conducte de refulare 0 0

2.5 Statii de epurare 0

Total 608,899 1,843,762 1,117,372

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC 

ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa 10.2 PLAN DE INVESTITII PRIORITARE

DescriereNr. Crt.

DescriereNr. Crt.

HUNEDOARA - Aria de operare a SC 

ACTIVITATEA GOSCOM SA



Total 

Etapa 3 

FC

1 Alimentare cu apa 24,292,520

1.1 Sursa 4,600,066

1.2 Aductiuni 4,060,584

1.3 Statii de tratare/clorinare 7,649,229

1.4 Rezervoare 841,082

1.5 Statii de pompare apa 569,552

1.6 Conducta de transport 1,405,970

1.7 Retea de distributie 3,502,347

1.8 Dotari apa 1,663,690

2 Apa uzata 20,170,671

2.1 Retea canalizare 2,226,993

2.2 Colector canalizare 1,981,443

2.3 Statii de pompare apa uzata 122,355

2.4 Conducte de refulare 108,327

2.5 Statii de epurare 14,507,633

2.6 Dotari canal 1,223,920

Total 44,463,191

DescriereNr. Crt.



JUDETUL:

UAT:

Anexa 10.3.1.1 Planul de investitii prioritare - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Alimentare cu apa 

Captare Sibisel (181.14 l/s) buc 1 3,729,166 3,729,166 3,729,166 3,729,166

Captare Rausor (32.46 l/s) buc 1 668,261 668,261 668,261 668,261

Reabilitare aductiune apa bruta Dn 400 mm 

(PEID / PAFSIN)
m 14,250 220 3,129,984 3,129,984 3,129,984

Extindere conducta de aductiune apa potabila 

Sibisel Dn 225 mm PEID
m 9,800 87 853,776 853,776 853,776

STAP Orastie (Orastie) - 200 l/s buc 1 7,426,436 7,426,436 7,426,436 7,426,436

STAP Sibisel (Beriu) - 6 l/s buc 1 222,793 222,793 222,793 222,793

statii de pompare pe aductiunea Sibisel buc 2 46,258 92,516 92,516 92,516

statii de pompare pentru Martinesti buc 4 46,258 185,032 185,032 185,032

statii de pompare pentru Rapoltu Mare 

(Bobalna / Folt)
buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258

statii de pompare pentru Rapoltel buc 3 66,496 199,488 199,488 199,488

Rezervoare "Chimica" +1 statie de clorinare buc 2 67,230 244,435 244,435 244,435

Rezervoare Rapoltu Mare (Bobalna / Folt) + 1 

statie de clorinare
buc 2 67,230 244,435 244,435 244,435

Rezervor Cucuis buc. 1 60,432 170,407 170,407 170,407

Rezervor Rapoltel buc. 1 67,230 181,805 181,805 181,805

Extindere conducta de transport apa potabila 

Orastie - Rapoltu Mare (Bobalna / Folt)
m 6,100 94 573,302 573,302 573,302

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Sibisel Cucuis
m 2,585 77 198,590 198,590 198,590

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Rapoltu Mare - Rapoltel
m 2,500 84 210,210 210,210 210,210

Extindere conducta de transport  apa potabila 

Orastie - Martinesti
m 5,041 84 423,867 423,867 423,867

1.6

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa 10.3 Planul de investitii prioritare - Costuri de investitii pe etape si categorii de costuri

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

SZAA ORASTIE

1.5 Rezervor

Statie de tratare1.3

Conducta de aductiune1.2

1.4 Statie de pompare

Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Conducta de transport apa 

potabila

Costuri totale 

(euro)

Sursa de apa1.1

Nr.crt. Articol Descriere U.M.



Reabilitare retea de distributie  - conducte PEID 

De 20 - 100 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 1,069 117 125,022 125,022 125,022

Reabilitare retea de distributie  - conducte PEID 

De 100 - 300 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 8,414 229 1,924,769 1,924,769 1,924,769

Extindere retea de distributie Cucuis m 2,300 77 176,695 176,695 176,695

Extindere retea de distributie Sibisel m 1,800 77 138,283 138,283 138,283

Extindere retea de distributie Rapoltel m 2,041 77 156,798 156,798 156,798

Bransament nou Dn63 mm inclusiv camin 

apometru echipat, desfacere - refacere 

imbracaminte asfaltica

buc 200 974 194,880 194,880 194,880

DMA Retea de distributie (Dn 100, Dn 150, Dn 

200, Dn 300, Dn 400)
buc 2 99,538 199,076 199,076 199,076

SCADA CENTRAL buc. 1 510,000 510,000 510,000 510,000

22,226,284 22,226,284 22,226,284Total Alimentare cu apa 

1.7 Retea de distributie



JUDETUL:

UAT:

Anexa 10.3.1.2 Planul de investitii prioritare - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Alimentare cu apa 

1.1 Sursa de apa Captare Valea Rea (8.31 l/s) buc 1 171,080 171,080 171,080 171,080

171,080 171,080 171,080

JUDETUL:

UAT:

Anexa 10.3.1.3 Planul de investitii prioritare - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Alimentare cu apa 

1.1 Sursa de apa Captare izvor Boiu (1,9 l/s) buc 1 31,560 31,560 31,560 31,560

1.2 Conducta de aductiune

Extindere conducte de transport apa potabila  - 

conducte PEID De 110 mm, PN10, inclusiv 

desfacere si refacere sistem rutier

m 1,000 77 76,824 76,824 76,824

1.3 Statie de tratare Statie de clorinare buc 1 0 0 0

1.4 Statie de pompare Statie de pompare apa buc 1 46,258 46,258 46,258 46,258

1.5 Rezervor Rezervoare de inmagazinare buc 1 0 0 0

1.6 Retea de distributie

Extindere retea de distributie  - conducte PEID 

De 110 mm, PN10, inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

m 1,000 77 76,824 76,824 76,824

231,466 231,466 231,466

SZAA Orastioara de Sus

SL BOIU

Total Alimentare cu apa 

Total Alimentare cu apa 

HUNEDOARA

HUNEDOARA

Descriere U.M. Cantitate

U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)
Nr.crt.

Nr.crt. Articol

Articol

Descriere



JUDETUL:

UAT:

Anexa 10.3.1.4 Planul de investitii prioritare - Alimentare cu apa

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Alimentare cu apa 

1.1.1 Autoturisme tip furgoneta buc 2 39,000 78,000 78,000 78,000

1.1.2
Autoturisme cu echipamente de interventie 

rapida
buc 2 89,485 178,970 178,970 178,970

1.1.3 Buldoexcavator 45 CP buc 2 65,900 131,800 131,800 131,800

1.1.4 Autobasculante mici buc 1 50,000 50,000 50,000 50,000

1.1.5 Autobasculante mari buc 1 91,920 91,920 91,920 91,920

1.1.6 Autolaborator detectie pierderi buc 1 133,000 133,000 133,000 133,000

1.3 Alte dotari
Debitmetre, loggeri, regulatoare de presiune 

etc. pentru intreaga arie de operare
ls 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Total dotari 1,663,690 1,663,690 1,663,690

TOTAL ARIE DE OPERARE 24,292,520 24,292,520 24,292,520

Dotari masini

Nr.crt. Articol

Dotari necesare 

Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri totale 

(euro)

HUNEDOARA



JUDETUL:

Anexa 10.3.2.1  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

Reabilitare retea canalizare -Decebal Dn 

<500 mm,  inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 247 243 59,926 59,926 59,926

Reabilitare retea canalizare - str. Dealu 

Mic, Dn <500 mm,  inclusiv desfacere si 

refacere sistem rutier

ml 1,026 243 248,924 248,924 248,924

Reabilitare retea canalizare - cartier 

Pricazului Dn <500 mm,  inclusiv 

desfacere si refacere sistem rutier

ml 5,177 243 1,256,023 1,256,023 1,256,023

Reabilitare retea canalizare - Eroilor Dn 

<500 mm,  inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 627 243 152,120 152,120 152,120

SCADA CENTRAL buc 1 510,000 510,000 510,000 510,000

Extinderere colector de canalizare -  Dn 

>500 mm, inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 156 398 62,119 62,119 62,119

Reabilitare colector de canalizare -  Dn 

>500 mm, inclusiv desfacere si refacere 

sistem rutier

ml 4,820 398 1,919,324 1,919,324 1,919,324

2.3 Statie de pompare apa uzata
Reabilitare statii de pompare apa uzata 

Orastie 
buc 3 40,785 122,355 122,355 122,355

2.4 Conducte de refulare 
Reabilitare conducte de refulare aferente 

SPAU 9Mai, SPAU Luncii si SPAU Targului
ml 1,112 97 108,327 108,327 108,327

2.5 Statie de epurare
Retehnologizare si reabilitare SEAU 

Orastie
LE 34,741 418 14,507,633 14,507,633 14,507,633

18,946,751 18,946,751 18,946,751

2.2 Colector de canalizare

Total Apa uzata

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Anexa 10.3 Planul de investitii prioritare - Costuri de investitii pe etape si categorii de costuri

Cluster Orastie, Aglomerarea ORASTIE (UAT Orastie)

HUNEDOARA  - Aria de operare a SC ACTIVITATA GOSCOM SA

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri 

totale (euro)



JUDETUL:

Anexa 10.3.2.2  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare 0

2.2 Colector de canalizare 0

SPAU Beriu buc 0 165,263 0 0 0

Reabiltare SPAU - uri Beriu buc 0 40,785 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Beriu - SEAU Orastie m 0 111 0 0 0

2.5 Statie de epurare 0

0 0 0

JUDETUL:

Anexa 10.3.2.3  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

2.3 Statie de pompare apa uzata SPAU Pricaz buc 0 180,198 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Pricaz - SEAU Orastie ml 0 155 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc 0 0 0

0 0 0

JUDETUL:

Anexa 10.3.2.4  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

2.3 Statie de pompare apa uzata SPAU Turdas buc 0 165,263 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Turdas - SPAU Pricaz ml 0 116 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc 0

0 0 0

U.M.

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Total Apa uzata

Costuri 

totale (euro)

Cluster Orastie, Aglomerarea TURDAS (UAT Turdas)

HUNEDOARA

Total Apa uzata

Costuri 

totale (euro)

Cost 

unitar 

(euro)

CantitateDescriereArticol

Cluster Orastie, Aglomerarea BERIU (UAT Beriu)

HUNEDOARA

Nr.crt.

Cluster Orastie, Aglomerarea PRICAZ (UAT Turdas)

HUNEDOARA

Total Apa uzata

Statie de pompare apa uzata2.3

Costuri 

totale (euro)

Cost 

unitar 

(euro)

CantitateU.M.DescriereArticolNr.crt.



JUDETUL:

Anexa 10.3.2.5  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0

2.2 Colector de canalizare ml 0

2.3 Statie de pompare apa uzata SPAU Bobalna buc 0 147,243 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Bobalna - SPAU Folt ml 0 116 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc 0

0 0 0

JUDETUL:

Anexa 10.3.2.6  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml

2.2 Colector de canalizare ml

2.3 Statie de pompare apa uzata SPAU Folt buc 0 165,263 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Folt - SEAU Orastie ml 0 116 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc

0 0 0

JUDETUL:

Anexa 10.3.2.7  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0

2.2 Colector de canalizare ml 0

2.3 Statie de pompare apa uzata SPAU Rapoltu Mare buc 0 147,243 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Rapoltu Mare - SPAU Bobalna ml 0 97 0 0 0

2.5 Statie de epurare buc 0

0 0 0

Nr.crt. Articol

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Cluster Orastie, Aglomerarea RAPOLTU MARE (UAT Rapoltu Mare)

HUNEDOARA

Total Apa uzata

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri 

totale (euro)

Total Apa uzata

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea FOLT (UAT Rapoltu Mare)

Nr.crt. Articol Descriere U.M.

Total Apa uzata

Costuri 

totale (euro)

Cost 

unitar 

(euro)

Cantitate

Descriere U.M. Cantitate

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri 

totale (euro)

Cluster Orastie, Aglomerarea BOBALNA (UAT Rapoltu Mare)

HUNEDOARA



JUDETUL:

Anexa 10.3.2.8  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri
Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare
2021-2027 FC

1 Apa uzata 

2.1 Retea canalizare ml 0

2.2 Colector de canalizare ml 0

2.3 Statie de pompare apa uzata SPAU Bucium buc 0 147,243 0 0 0

2.4 Conducte de refulare SPAU Bucium - SPAU Beriu ml 0 97 0 0 0
2.5 Statie de epurare buc 0

0 0 0

Anexa 10.3.2.9  Planul de investitii prioritare - Apa uzata

Costurile de investitii pe etape si categorii de costuri

Etapa 3 

FC

Sursa de 

finantare

2021-2027 FC

1 Apa uzata 

1.1. Autobasculante mici buc 1 50,000 50,000 50,000 50,000

1.2 Autobasculante mari buc 1 91,920 91,920 91,920 91,920

1.3 Autoturisme cu 5 locuri buc 2 39,000 78,000 78,000 78,000

1.4 Autocuratitoare mici buc 2 162,000 324,000 324,000 324,000

1.5 Autocuratitoare mari buc 1 480,000 480,000 480,000 480,000

1.6
Autolaborator complet echipat pentru sectorul 

apa uzata
buc 1 200,000 200,000 200,000 200,000

Total dotari 1,223,920 1,223,920 1,223,920

TOTAL ARIE DE OPERARE 20,170,671 20,170,671 20,170,671

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Dotari masini

Dotari necesare 

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri 

totale (euro)

HUNEDOARA

Cluster Orastie, Aglomerarea Bucium (UAT Orastioara de Sus)

Nr.crt. Articol Descriere U.M. Cantitate

Total Apa uzata

Cost 

unitar 

(euro)

Costuri 

totale (euro)



Sumarul tuturor componentelor investitiei (în €uro) Anexa D.4

Judet: HUNEDOARA (preturi constante 2021)

PRETURI UNITARE

Componenta Descriere UM Lucrari civile Lucrari retele

Echipamente 

Electro-

Mecanice

Total

Lucrari captare (WSa)

Captari supraterane Captari din mal de rau l/s 15,250 1,525 3,812 20,587

Captari prin cheson l/s 10,322 1,032 2,582 13,936

Captari subterane

Captari din izvoare buc 31,560 31,560

Drenuri laterale l/s 2,573 2,573

Foraje noi

Puturi forate de mica adancime (pana la 50 m) m 47,823 32,116 79,939

Puturi forate de medie adancime (50÷100 m) m 61,235 38,195 99,430

Puturi forate de mare adancime (peste 100 m) m 61,650 43,680 105,330

Reabilitari foraje

Puturi forate de mica adancime (pana la 50 m) m 16,252 5,940 22,192

Puturi forate de medie adancime (50÷100 m) m 21,852 7,260 29,112

Puturi forate de mare adancime (peste 100 m) m 27,454 7,260 34,714

Inchidere foraj

Conservare foraj m 801 801

Demolare cabina put existenta buc. 61 61

Demolare imprejmuire zona de protectie sanitara existenta 

(inclusiv porti de acces)
buc. 506 506

Demontare si indepartare instalatii hidraulice put (pompe, 

conducte, vane, clapeti, etc.)
buc. 144 144

Demontare si indepartare conducta de refulare din otel, DN 

100 mm
m 6 6

Demontare si indepartare instalatii electrice put (tablou 

pompa, cabluri, etc.)
buc. 60 60

Lucrari Statie de Tratare (WSb)

Statii monobloc < 10 l/s

Deferizare si demanganizare l/s 55,704 10,601 64,405 130,710

Denitrificare l/s 25,113 9,418 28,253 62,784

Reducerea amoniacului l/s 40,860 15,323 45,968 102,151

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei subterane
l/s 66,919 17,322 96,875 181,116

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei de suprafata
l/s 58,220 15,070 84,281 157,571

Statii monobloc > 10 l/s

Deferizare si demanganizare l/s 33,979 6,466 39,287 79,733

Denitrificare l/s 20,432 7,662 22,986 51,079

Reducerea amoniacului l/s 28,732 10,774 32,323 71,829

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei subterane
l/s 40,910 9,390 61,304 111,604

Instalatie complexa de tratare (deferizare, demanganizare si 

denitrificare) a apei de suprafata
l/s 35,592 8,169 53,334 97,095

Statii de tratare mari

Laboratorul, inclusiv cladirea si echipamentul LS 69,548 € 162,278 € 231,826

Actualizarea Master Planului ''Extinderea si Reabilitarea Sistemelor de Apa si Apa Uzata in aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOMSA, Judetul HUNEDOARA''



Statie de tratare apa subterana cap 132 12 119 263

Statie de tratare apa supraterana cap 405 15 153 573

Reabilitare STAP

Adaptarea filierei tehnologice la poluari accidentale l/s 1,160 2,319 3,479

Preoxidare l/s 618 2,770 3,388

Reabilitarea treapta de coagulare - floculare l/s 2,912 953 3,865

Reabilitare treapta de decantare l/s 2,216 876 3,092

Reabilitare treapta de filtrare l/s 7,828 2,222 10,050

Statie de pompare intermediara l/s 464 464 1,063 1,991

Reabilitare treapta dezinfectie l/s 84 2,190 2,274

Alimentare cu energie electrica si SCADA l/s 1,784 1,784

Dotari laborator l/s 580 580

Debitmetrie l/s 1,031 1,031

Diverse l/s 2,203 5,598

37,132

Statii de clorinare

Statie de clorinare < 10 l/s buc. 60,256 13,427 36,292 109,975

Statie de clorinare > 10 l/s buc. 62,775 13,990 37,810 114,575

Statii de pompare, inclusiv incinta C+I M U

Statie de pompare 1-10 l/s si H < 60 m buc. 33,008 1,504 11,746 46,258

Statie de pompare 11-20 l/s si H < 60 m buc. 36,664 2,712 27,120 66,496

Statie de pompare 21-30 l/s si H < 60 m buc. 39,800 3,263 32,632 75,695

Statie de pompare 31-40 l/s si H < 60 m buc. 44,725 4,186 41,860 90,771

Statie de pompare 41-50 l/s si H < 60 m buc. 50,563 4,817 48,165 103,545

Statie de pompare 50-100 l/s si H < 120 m buc. 65,742 7,576 75,761 149,079

Amenajare GA - imprejmuire, porti, sistematizare, iluminat, 

retele, generator
ans 25,920 530 5,300 31,750

Rezervoare metalice de inmagazinare apa

Rezervor 50 mc buc. 29,992 1,017 12,720 43,729

Rezervor 100 mc buc. 38,400 1,632 20,400 60,432

Rezervor 150 mc buc. 42,930 1,800 22,500 67,230

Rezervor 200 mc buc. 49,484 2,069 25,860 77,413

Rezervor 300 mc buc. 61,768 2,510 31,380 95,658

Rezervor 400 mc buc. 63,498 3,000 37,500 103,998

Rezervor 500 mc buc. 87,485 3,187 39,840 130,512

Rezervor 600 mc buc. 87,486 3,595 44,940 136,021

Rezervor 700 mc buc. 87,485 3,936 49,200 140,621

Rezervor 800 mc buc. 96,583 4,512 56,400 157,495

Rezervor 900 mc buc. 96,583 5,184 64,800 166,567

Rezervor 1000 mc buc. 116,428 5,568 69,600 191,596

Reteaua de Distributie a Apei  (WSc)

Restructurarea retelei de distributie  (DMA)

DMA 100 mm buc. 6,009 8,633 14,642

DMA 150 mm buc. 6,189 9,030 15,219

DMA 200 mm buc. 10,060 9,416 19,476

DMA 300 mm buc. 12,302 10,925 23,227



DMA 400 mm buc. 14,449 12,525 26,974

Aductiuni

Aductiune din PEID, De 90 mm m 7 67 74

Aductiune din PEID, De 110 mm m 7 70 77

Aductiune din PEID, De 125 mm m 8 76 84

Aductiune din PEID, De 140 mm m 8 79 87

Aductiune din PEID, De 160 mm m 9 85 94

Aductiune din PEID, De 180 mm m 9 90 99

Aductiune din PEID, De 200 mm m 10 96 105

Aductiune din PEID, De 225 mm m 11 107 118

Aductiune din PEID, De 250 mm m 12 124 136

Aductiune din PEID, De 315 mm m 15 150 165

Aductiune din PEID, De 400 mm m 20 200 220

Aductiune din PEID, De 500 mm m 29 290 319

Aductiune din PEID, De 630 mm m 38 385 423

Aductiune din PAFSIN, Dn 1000 mm m 72 720 792

Retele de distributie 0

Retele de distributie din PEID, De 63 mm m 9 91 100

Retele de distributie din PEID, De 90 mm m 10 97 107

Retele de distributie din PEID, De 110 mm m 11 106 117

Retele de distributie din PEID, De 125 mm m 11 112 123

Retele de distributie din PEID, De 140 mm m 12 120 132

Retele de distributie din PEID, De 160 mm m 13 133 146

Retele de distributie din PEID, De 180 mm m 14 141 155

Retele de distributie din PEID, De 200 mm m 16 162 179

Retele de distributie din PEID, De 225 mm m 18 177 194

Retele de distributie din PEID, De 250 mm m 21 208 229

Retele de distributie din PEID, De 315 mm m 27 268 294

Retele de distributie din PEID, De 355 mm m 28 281 309

Retele de distributie din PEID, De 400 mm m 36 363 399

Retele de distributie din PEID, De 500 mm m 39 386 425

Retele de distributie din PEID, De 600 mm m 54 545 599

Retele de distributie din PAFSIN, De 800 mm m 78 780 858

Retele de distributie din PAFSIN, De 1000 mm m 86 864 950

Demontare retele de distributie apa

Demontare retele de distributie cu diam. <= 250 mm m 6 6

Demontare retele de distributie cu diam. > 250 mm m 11 11

Bransamente

Bransmente apa De 25 mm buc. 720 720

Bransmente apa De 63 mm buc. 974 974

Demontare bransamente

Demontare bransmente apa buc. 85 85

Cost supratraversare parau (Euro/m) inclusiv cost 

estacada

Supratraversare parau L <= 15 m m 1,172 1,172

Supratraversare parau L > 15 m m 1,216 1,216

Cost subtraversare foraj orizontal (Euro/m)

Subtraversare foraj orizontal L <= 15 m m 386 386

Subtraversare foraj orizontal L > 15 m m 338 338



Sistem SCADA CENTRAL , echipamente, instalare si 

implementare 
LS 10,000 € 0 € 500,000 € 510,000

Sistem SCADA ST mare ls 144,000

Traductori de presiune buc. 5,640 € 4,800 € 697

Lucrari retea de canalizare (WWa)

Conducte de canalizare gravitationale

DN 200

Conducte PEID corugat DN 200, H <= 2m m 8 82 90

Conducte PEID corugat DN 200, H = 2÷3 m m 15 151 166

Conducte PEID corugat DN 200, H = 3÷4 m m 17 168 185

Conducte PEID corugat DN 200, H = 4÷5 m m 26 263 289

Conducte PEID corugat DN 200, H = 5÷6 m m 30 298 328

DN 250

Conducte PVC corugat DN 250, H <= 2m m 11 108 119

Conducte PVC corugat DN 250, H = 2÷3 m m 18 175 193

Conducte PVC corugat DN 250, H = 3÷4 m m 20 202 222

Conducte PVC corugat DN 250, H = 4÷5 m m 29 288 317

Conducte PVC corugat DN 250, H = 5÷6 m m 32 323 355

DN 315

Conducte PVC corugat DN 300, H <= 2m m 13 126 139

Conducte PVC corugat DN 300, H = 2÷3 m m 19 193 213

Conducte PVC corugat DN 300, H = 3÷4 m m 22 221 243

Conducte PVC corugat DN 300, H = 4÷5 m m 31 308 339

Conducte PVC corugat DN 300, H = 5÷6 m m 34 343 377

DN 400

Conducte PVC corugat DN 400, H <= 2m m 16 158 173

Conducte PVC corugat DN 400, H = 2÷3 m m 23 226 249

Conducte PVC corugat DN 400, H = 3÷4 m m 25 255 280

Conducte PVC corugat DN 400, H = 4÷5 m m 34 343 377

Conducte PVC corugat DN 400, H = 5÷6 m m 38 378 416

DN 500

Conducte PAFSIN DN 500, H <= 2m m 21 213 234

Conducte PAFSIN DN 500, H = 2÷3 m m 28 284 313

Conducte PAFSIN DN 500, H = 3÷4 m m 31 314 345

Conducte PAFSIN DN 500, H = 4÷5 m m 40 404 444

Conducte PAFSIN DN 500, H = 5÷6 m m 44 441 485

DN 600

Conducte PAFSIN DN 600, H <= 2m m 32 316 348

Conducte PAFSIN DN 600, H = 2÷3 m m 33 331 364

Conducte PAFSIN DN 600, H = 3÷4 m m 36 362 398

Conducte PAFSIN DN 600, H = 4÷5 m m 38 379 417

Conducte PAFSIN DN 600, H = 5÷6 m m 39 393 432

DN 800

Conducte PAFSIN DN 800, H <= 2m m 40 403 443

Conducte PAFSIN DN 800, H = 2÷3 m m 42 421 463

Conducte PAFSIN DN 800, H = 3÷4 m m 45 454 499

Conducte PAFSIN DN 800, H = 4÷5 m m 47 472 519

Conducte PAFSIN DN 800, H = 5÷6 m m 49 488 537

DN 1000

Conducte PAFSIN DN 1000, H <= 2m m 54 538 592

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 2÷3 m m 56 560 616

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 3÷4 m m 59 593 652

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 4÷5 m m 62 616 678

Conducte PAFSIN DN 1000, H = 5÷6 m m 63 634 697

Conducte de refulare



Conducte de refulare din PEID, De 90 m 8 82 90

Conducte de refulare din PEID, De 110 m 9 89 97

Conducte de refulare din PEID, De 140 m 10 101 111

Conducte de refulare din PEID, De 160 m 11 105 116

Conducte de refulare din PEID, De 180 m 11 110 121

Conducte de refulare din PEID, De 200 m 12 116 128

Conducte de refulare din PEID, De 225 m 13 126 139

Conducte de refulare din PEID, De 250 m 14 141 155

Conducte de refulare din PEID, De 315 m 17 174 191

Conducte de refulare din PEID, De 355 m 20 201 221

Conducte de refulare din PEID, De 400 m 23 226 249

Conducte de refulare din PEID, De 500 m 17 174 191

Cost demontare retele canalizare (Euro/m) inclusiv 

camine de vizitare

Demontare conducte de canalizare cu DN ≤ 250 mm m 8 8

Demontare conducte de canalizare cu DN > 250 mm m 11 11

Cost racord canalizare (Euro/buc) inclusiv camin de 

racord

Racord DN 160 mm buc. 697 697

Racord DN 200 mm buc. 1,234 1,234

Cost demontare racord (Euro/buc) inclusiv camine de 

racord

Demontare racord ≤ DN 200 mm buc. 130 130

Cost supratraversare parau (Euro/m) inclusiv cost 

estacada

Supratraversare parau L <= 15 m m 1,172 1,172

Supratraversare parau L > 15 m m 1,344 1,344

Cost subtraversare foraj orizontal (Euro/m)

Subtraversare foraj orizontal L <= 15 m m 425 425

Subtraversare foraj orizontal L > 15 m m 372 372

Statii de pompare ape uzate

Statii de pompare ape uzate cu diam. De 3.0 m buc. 23,250 23,250

Statii de pompare ape uzate cu diam. De 4.5 m buc. 24,612 24,612

Pompe cu Q = 1 l/s, H = 1 P = 1 kW buc. 347 347

Instalatii hidraulice DN 100 mm buc. 3,604 3,604

Instalatii electrice buc. 8,000 8,000

Echipamente electrice+automatizare buc. 9,500 9,500

Statii de pompare ape uzate de dimensiuni mici buc. 27,378 12,188 40,785

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q > 150 l/s; H = 25 - 70 

m)
buc 180,198

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 100 - 150 l/s; H = 

25 - 70 m)
buc 183,282

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 50 - 100 l/s; H = 

25 - 70 m)
buc 165,263

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 25 - 50 l/s; H = 25 - 

70 m)
buc 147,243

Stati ide pompare de dimensiuni mari (Q = 5 - 25 l/s; H = 25 - 

70 m)
buc 129,223

Lucrari statie de epurare (WWb)



Statii de epurare modulare

Statie de epurare modulare 50 L.E. buc. 250,111 35,201 116,052 401,364

Statie de epurare modulare 100 L.E. buc. 296,245 38,620 130,064 464,929

Statie de epurare modulare 200 L.E. buc. 305,118 41,500 134,210 480,828

Statie de epurare modulare 300 L.E. buc. 311,118 47,112 136,480 494,710

Statie de epurare modulare 400 L.E. buc. 318,116 52,975 153,390 524,481

Statie de epurare modulare 500 L.E. buc. 325,118 58,625 156,640 540,383

Statie de epurare modulare 650 L.E. buc. 332,269 59,101 177,250 568,620

Statie de epurare modulare 830 L.E. buc. 351,018 52,005 226,008 629,031

Statie de epurare modulare 1000 L.E. buc. 362,084 64,660 374,111 800,855

Statie de epurare modulare 1500 L.E. buc. 465,235 88,972 480,211 1,034,418

Statie de epurare modulare 2000 L.E. buc. 530,824 107,931 650,766 1,289,521

Statie de epurare modulare 2500 L.E. buc. 543,461 109,089 657,976 1,310,526

Statie de epurare modulare 3000 L.E. buc. 618,610 137,715 786,669 1,542,994

Statie de epurare modulare 3500 L.E. buc. 596,393 153,749 1,062,107 1,812,249

Statie de epurare modulare 4000 L.E. buc. 684,324 162,841 1,048,932 1,896,097

Statie de epurare modulare 4500 L.E. buc. 753,041 179,799 1,043,865 1,976,705

Statie de epurare modulare 5000 L.E. buc. 701,187 192,607 1,112,071 2,005,865

Statie de epurare 6000 L.E. buc. 742,332 212,135 1,160,384 2,114,851

Statie de epurare 7500 L.E. buc. 2,509,000

Statie de epurare 17000 L.E. buc. 4,526,612

Statii de epurare > 5000 L.E. L.E. 167 84 167 418

din care

O linie din doua L.E. 126 156 282 564

O linie din trei L.E. 96 125 221 443

Doua linii din trei L.E. 159 192 351 702

Reabilitare SEAU

Admisie SP L.E. 8 2 15 25

Tratare preliminara L.E. 8 3 23 33

Decantare primara L.E. 29 2 19 50

Tratare biologica L.E. 58 8 75 142

Tratare namol L.E. 29 6 56 92

Dezinfectie L.E. 8 0 4 13

Diverse L.E. 25 4 34 63

Total L.E. 230 19 169 418

Sistem SCADA CENTRAL , echipamente, instalare si 

implementare 
LS 10,000 € 0 € 500,000 € 510,000

Racorduri electrice

Racord electric de joasa tensiune - < 10 KV km 25,000 25,000

Racord electric de medie tensiune - > 10 KV km 60,000 60,000

Post TRAFO 63 KVA buc. 20,000 20,000

Post TRAFO 160 KVA buc. 25,000 25,000

Post TRAFO 250 KVA buc. 35,000 35,000

Post TRAFO 400 KVA buc. 40,000 40,000

Post TRAFO 630 KVA buc. 55,000 55,000

Grup electrogen 5,5 KVA buc. 5,976 5,976

Grup electrogen 9,6 KVA buc. 8,332 8,332

Grup electrogen 12 KVA buc. 9,445 9,445



Orastie Orastie Orastie 17,483,767

Beriu Beriu Beriu 1,575,029

Turdas Turdas Turdas 0

Martinesti Martinesti Martinesti 608,899

Rapoltu Mare Rapoltu Mare Rapoltu Mare 1,843,762

Costesti Costesti

Ocolisul Mic Ocolisul Mic

Gradistea de 

Munte

Gradistea de 

Munte

22,628,830 22,628,830

#REF!

22,628,830

1,117,372

Etapa a-III-a 

2021 - 2027 

FC

21,511,458

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Orastioara de Sus
Orastioara de 

Sus

Sistem zonal de 

apa

Zona de 

alimentare cu 

apa

Localitate UAT

Orastie

Total

1,117,372

Etapa a-III-a 

2021 - 2027 FC



Denumire

 Cluster

1 Orastie Orastie Orastie 18,946,751

2 Beriu Beriu Beriu 0

3 Rapoltu Mare Rapoltu Mare 

4 Bobalna Bobalna

5 Folt Folt

6 Bucium Bucium Orastioara de Sus 0

7 Turdas Turdas

8 Pricaz Pricaz

Etapa a-III-a 

2021 - 2027 

FC

MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

Etapa a-III-a 

2021 - 2027 

18,946,751

0

0
Orastie 

Nr crt.
Denumire 

aglomerare

Componenta 

aglomerare
UAT

Rapoltu Mare

Turdas



MASTER PLAN JUDETUL HUNEDOARA - ACTUALIZARE (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 

JUDETUL:

Costuri totale de investitie pe categorii de lucrari prioritare pentru toate aglomerarile 

Toate costurile sunt exprimate in preturi constante, in EURO, anul de baza 2021

Serviciu Total FC 2021-2027 (Euro)

Total apa 22,628,830

Total apa uzata 18,946,751

Cheltuieli cu 

echipamente/dotari/digitalizare 2,887,610

TOTAL 44,463,191

Anexa 10.3.3 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN SCURT

HUNEDOARA (aria de operare a SC ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE) 
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CNM 349 / 29.07.2021 - ”Lista de investiții Prioritare ale Operatorului -anexa la Master Plan”

Titlul

plansei:

Cod Proiect Faza

DATA

Nr. plansaScara

12.2021

Contract

Sef proiect Andrei Stoicescu M.P.CNM 349

Beneficiar / Autoritatea Contractanta:
S.C. ACTIVITATEA GASCOM S.A.
Str. Piata Victoriei, nr. 19, Orastie Tel: 0254-241723;
Email: activitatea_goscom@yahoo.com

Prestator / Proiectant:
S.C. TPF INGINERIE S.R.L.
C.U.I. RO 26985401, O.N.R.C. J40/5420/2010
B-dul Al. I. Cuza, nr.44, parter, ap. 10B, sector 1,
Bucuresti, Romania; email: office@tpf.ro

Proiectat

Verificat Ciprian Sandu

Desenat Son Dumitru

Son Dumitru
Schema generala propusa -

Sisteme de alimentare cu apa

001

LEGENDA

Municipii si orase
Comune si sate

Rauri, paraie, canale

Limite judete

Localitati

Localitatea cu retea de alimentare cu apa existenta

Sursa de suprafata de apa  - existenta

Statie de tratare apa  - existenta

Sistem zonal de alimentare cu apa

CL2 Statie de clorinare apa  - existenta

Statie pompare  - existenta
SP

R
Rezervor  - existent

Localitatea cu retea de alimentare cu apa Faza 3 - FC-POOD (2021 - 2027)

Sursa de suprafata de apa  Faza 3 - FC-POOD (2021 - 2027)

Statie de tratare apa  Faza 3 - FC-POOD (2021 - 2027)

CL2 Statie de clorinare apa  Faza 3 - FC-POOD (2021 - 2027)

Statie pompare  Faza 3 - FC-POOD (2021 - 2027)
SP

R
Rezervor  Faza 3 - FC-POOD (2021 - 2027)

Localitatea cu retea de alimentare cu apa Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 - 2027)

Sursa de suprafata de apa  Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 - 2027)

Statie de tratare apa  Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 - 2027)

CL2 Statie de clorinare apa  Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 - 2027)

Statie pompare  Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 - 2027)
SP

R
Rezervor Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 - 2027)

Localitatea cu retea de alimentare cu apa Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)

Sursa de suprafata de apa Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)

Statie de tratare apa  Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)

CL2 Statie de clorinare apa  Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)

Statie pompare  Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)
SP

R
Rezervor Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)

Conducte de transport/aductiuni existente

Conducte de transport/aductiuni Faza 3 - FC-POOD (2021 -2027)

Conducte de transport/aductiuni Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 -2027)

Conducte de transport/aductiuni Faza 4 - Alte surse de finantare (dupa 2028)



ORASTIE

Ac. Pisc

Bobilna

Folt

Pricaz

Pischinti

Vaidei

ROMOS

Cucuis

Romosel
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CNM 349 / 29.07.2021 - ”Lista de investiții Prioritare ale Operatorului -anexa la Master Plan”

Titlul

plansei:

Cod Proiect Faza

DATA

Nr. plansaScara

12.2021

Contract

Sef proiect Andrei Stoicescu M.P.CNM 349

Beneficiar / Autoritatea Contractanta:
S.C. ACTIVITATEA GASCOM S.A.
Str. Piata Victoriei, nr. 19, Orastie Tel: 0254-241723;
Email: activitatea_goscom@yahoo.com

Prestator / Proiectant:
S.C. TPF INGINERIE S.R.L.
C.U.I. RO 26985401, O.N.R.C. J40/5420/2010
B-dul Al. I. Cuza, nr.44, parter, ap. 10B, sector 1,
Bucuresti, Romania; email: office@tpf.ro

Proiectat

Verificat Ciprian Sandu

Desenat Son Dumitru

Son Dumitru Schema generala propusa - Aglomerari

001

LEGENDA:

Aglomerari peste 10.000 L.E./ sub 100.000 L.E.

Aglomerari sub 2.000 L.E.

SEAU existenta 

Statie de pompare existenta 

SP

Localitati cu retea de canalizare existenta

SEAU existenta la care se renunta 

Statie de pompare Faza 3 - FC-PODD (2021 -2027)

SP

Localitati cu retea de canalizare reabilitata/extinsa in Faza 3 - FC-PODD (2021 -2027)

Localitati cu retea de canalizare reabilitata/extinsa in Faza 3 - Ale surse de finantare (2021 -2027)

Aglomerari aflate in aria de operare GASCOM fara investitii prin prezentul proiect

Cluster

Statie de pompare Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 -2027)
SP

Colector de canalizare Faza 3 - Alte surse de finantare (2021 -2027)

Bazine de colectare - Faza 4 (dupa 2028)

Statie de pompare Faza 4  (dupa 2028)

SP

SEAU Faza 4 (dupa 2028)

Statie de pompare - in derulare pe alte fonduri

SP

Localitati cu retea de canalizare - in derulare pe alte fonduri
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