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CUVÂNT INTRODUCTIV
PRIVIND ÎNAPOI… ȘI ÎNAINTE…

Ultimul an a reprezentat o perioadă extrem de benefică în dezvoltarea APPFE, aspect 
reflectat de numărul ridicat de acțiuni și inițiative derulate cu sprijinul membrilor și al 
partenerilor săi. Principalele problematici asupra cărora Asociația și-a îndreptat atenția 
s-au referit la  procesul de pregătire a proiectelor de investiții  finanțate din fonduri europene, 
sistemul achizițiilor publice, actualizarea normativelor tehnice, diseminarea bunelor practici 
și a exemplelor de succes. De asemenea, a fost întărită colaborarea Asociației cu partenerii săi, 
fiind realizate numeroase acțiuni comune precum workshop-uri, schimburi de experiență, 
vizite tehnice, reuniuni tematice. În paralel, au fost adoptate măsuri concrete pentru 
eficientizarea activității prin înființarea a 4 Comisii de specialitate care reflectă principalele 
domenii de interes ale membrilor - apă și apă uzată, managementul deșeurilor, legislație și 
achiziții publice, relația cu autoritățile centrale și locale, iar echipa de management a fost 
consolidată

Anul trecut a fost marcat și de obținerea de către APPFE a statutului 
de membru al Asociației Internaționale a Apei (IWA) și de începerea 
colaborării cu aceasta prin organizarea unei prime manifestări 
comune la București în noiembrie 2019 (Conferința internațională 
„Dezvoltări actuale în domeniul gestiunii apelor subterane urbane”).

Interesul manifestat în jurul APPFE a înregistrat evoluții pozitive, 
acesta fiind reliefat de creșterea numărului de membri, ajuns în 
prezent la 64, precum și de numărul ridicat de participanți găzduit la 
evenimentele organizate (peste 1000 în ultimul an). 

De-a lungul timpului am dat curs propunerilor și solicitărilor 
venite din partea membrilor și partenerilor, realizând numeroase 
demersuri și acțiuni comune. În același timp, am comunicat în 
mod constant autorităților responsabile numeroase propuneri de 
optimizare a cadrului legal și procedural, sub forma unor memorii, 
propuneri de măsuri și puncte de vedere. 

APPFE a asigurat de asemenea reprezentarea membrilor în cadrul 
diverselor comitete și grupuri de lucru create pe lângă autoritățile 
centrale care gestionează fondurile europene 2014-2020, respectiv 
perioada de programare 2021-2027. În plus, APPFE și-a manifestat 
disponibilitatea de a contribui la pregătirea Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă și a Planului de Implementare pentru obiectivul 
6 – Apă și apă uzată.

Apreciem, așadar, că întreaga activitatea a APPFE a 
contribuit încă de la înființare și până în prezent la impunerea 
organizației noastre ca un partener de discuție profesionist și 
constructiv pentru toți actorii din sectorul de mediu. 

Seria de workshop-uri dedicate identificării principalelor 
probleme care afectează dezvoltarea sectorului românesc de apă și 
apă uzată, organizată în perioada Septembrie – Noiembrie 2019 
în colaborare cu partenerul nostru, Facultatea de Hidrotehnică 
din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, a facilitat 
obținerea de către APPFE a unei înțelegeri corespunzătoare a situației 
actuale, permițând inițierea la finalul anului 2019 a procesului de 
elaborare a unui set de documente programatice care să definească 
poziția și viziunea Asociației cu privire la dezvoltarea viitoare a 
sectorului. Această viziune urmează a fi făcută cunoscută tuturor 
părților interesate în cadrul manifestării de anvergură planificate 
pentru data de 09.07.2020, prilej cu care va fi lansată Platforma 
Academică în sprijinul sectorului românesc de apă și apă uzată, 
o inițiativă menită să catalizeze toate capacitățile profesionale 
existente în mediul universitar din România, la nivelul facultăților de 
profil, cu preocupări în domeniul alimentări cu apă și canalizări dar și 
al unor sectoare conexe acestuia. 

În lumina celor de mai sus, apreciem că lansarea Revistei 
EDILITATEA în acest moment reprezintă o evoluție firească în 
dezvoltarea Asociației Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri 
Europene. Denumirea Revistei reprezintă, pe de o parte, un tribut 
adus înaintașilor noștri care și-au dedicat întreaga viață și carieră 
acestui domeniu iar pe de altă parte, reflectă într-o măsură foarte 
mare sfera de activități acoperită de Asociația noastră, aceea a 
proiectelor și a serviciilor publice.

Dorim, în final, să mulțumim tuturor membrilor, partenerilor și 
colaboratorilor noștri pentru sprijinul acordat și îi invităm să ne fie 
alături și în acțiunile noastre viitoare.

Florian Burnar,
Președinte APPFE
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Infrastructura critică și serviciul public de alimentare cu apă
COSTIN BEREVOIANU1* 
1 Dr. Ing., Specialist servicii comunitare de utilități publice 
* Autorul de corespondenţă: costin.berevoianu@gmail.com

REZUMAT 
Unul dintre conceptele care au apărut în dezbatere 

la nivel continental și mondial, a fost acela de protecție a 
infrastructurii prin care se realizează activitățile economice 
vitale pentru populație, într-o serie de domenii cum sunt: 
energia, agricultura, transportul, alimentația și nu în 
ultimul rând, serviciile comunitare de utilitate publică. În 
România, o direcție prioritară de analiză și acțiune pentru 
atingerea obiectivelor strategiei naționale de securitate 
o reprezintă demararea și realizarea unui amplu proces 
de modernizare și dezvoltare a elementelor de protecție a 
infrastructurii publice cu caracter strategic global, din care 
în mod specific pentru Sectorul românesc al apei, protecția 
infrastructurii publice a serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare, reprezintă o prioritate de prim rang.

ABSTRACT
One of the concepts that arised in the debates at european 

and global level was that of protecting the infrastructure 
responsible for delivering the critical economic activities 
for the population, in a number of areas such as: energy, 
agriculture, transport, food and, last but not least, the 
public utility services. In Romania, one priority direction for 
assessment and action for achieving the objectives of the 
national security strategy is represented by the initiation 
and realization of a large process of modernization and 
development of the protection components of the public 
infrastructure with a general strategic character, out of 
which specifically for the romanian water sector, the 
protection of the public infrastructure pertaining to the 
water supply and sewerage service constitutes a high 
priority.

Cuvinte cheie: 
Strategia națională de securitate, alimentare cu apă, 

infrastructura critică 

Abordarea acestui subiect este mai actuală decat 
oricând, întrucât infrastructura serviciului public de 

alimentare cu apă din Romania a suferit în ultimii treizeci 
de ani multe afectări la toate treptele tehnologice, 
începând cu sursele de apă brută și până la distribuția 
apei potabile la consumator, cu impact din cel mai divers, 
de la discontinuități de mai mici sau mai mari dimesiuni 
în furnizarea serviciului, uneori chiar până la afectarea 
calității apei, cât și preluarea de riscuri și responsabilități 
importante, impunându-se de multe ori măsuri și eforturi 
considerabile pentru remediere.

Vă propun să parcurgem în acest prim număr al 
Revistei EDILITATEA câteva dintre elementele care definesc 
noțiunile, cadrul general, dar și principalele argumente 
care ne pot conduce catre analiză și acțiune, urmând ca 
într-unul dintre următoarele numere ale revistei noastre 
să ne oprim la riscuri, direcțiile principale de urmat, 
acțiunile de întreprins și nu în ultimul rând la resursele 
care ar trebui și ar putea fi angajate. 

Infrastructura este definită în mod uzual ca fiind 
structura fizică și organizațională (operațională) de bază, 
necesară unei societăți, ca aceasta să funcționeze în 
condiții normale.

Din punct de vedere al locului, rolului și importanței 
pentru funcționarea sistemelor și proceselor în societate, 
infrastructurile se pot clasifica astfel:

1.Infrastructuri obișnuite – asigură funcționalitatea 
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unor sisteme/procese; nu prezintă calități și riscuri 
deosebite;

2.Infrastructuri speciale – au un rol deosebit în 
funcționarea sistemelor/proceselor, asigurând 
eficiența, calitatea și performanța acestora;

3.Infrastructurile critice – de care depinde în mod 
nemijlocit performanța, stabilitatea și siguranța 
sistemelor/proceselor și a beneficiarilor cărora li se 
adresează și care depind de acestea.

Acest tip de infrastructură este foarte important, datorită 
următorilor factori principali:

a)condiția de unicat;
b)importanța vitală;
c)condiția de neînlocuit.

Protejarea acestui tip de infrastructură este fundamentală, 
pentru că orice afectare a acesteia produce efecte mai mici 
sau mai mari, până la a fi majore, perturbarea și chiar 
întreruperea funcționării sistemelor /proceselor, cu efecte 
din cele mai grave asupra siguranței și stabilității societății.

Viața în plan internațional a intrat o dată cu acest secol 
și cu acest mileniu, într-o perioadă foarte complexă și chiar 
contradictorie, având drept consecințe multiple mutații, ca 
urmare a încetării războiului rece și a evenimentelor de la 
11 Septembrie 2011, care au declanșat războiul împotriva 
terorismului la nivel mondial.

Evenimentele acestei stări s-au succedat în mod 
neașteptat atât teritorial cât și ca tipologie și n-au evoluat 
întotdeauna în concordanță cu teoriile și prognozele 
specialiștilor în acest domeniu și nici cu așteptările politice 
și ale opiniei publice.

În acest context, preocupările și eforturile umane, 
materiale și financiare de prevenire și contracarare a producerii 
unor astfel de evenimente, dar și pentru minimizarea 
consecințelor și efectelor acestora, care pot produce crize 
în plan uman, economic, politic și în alte domenii ale vieții 
sociale s-au intensificat, generând modificări importante în 
configurația geopolitică și geostrategică a lumii.

Infrastructura strategică a reprezentat și reprezintă încă, 
domeniul cel mai sensibil și cel mai vulnerabil al oricărui 
sistem, cu atât mai mult cu cât prin acest tip de infrastructură 
se realizează activități indispensabile pentru viața populației 
în diferite comunități sociale. Vulnerabilitatea infrastructurii 
este direct proporțională cu dimensiunea, diversitatea și 

rolul pe care-l joacă aceasta pentru societate. Optimizarea 
securizării infrastructurii (în cazul nostru, a celei de 
alimentare cu apă) trebuie să reprezinte pentru operatori, 
autoritățile centrale și locale o prioritate indiscutabilă, 
în vederea prevenirii, evitării și minimizării riscurilor de 
afectare a serviciului public, din punct de vedere cantitativ, 
calitativ și al continuității acestuia. 

Astfel, unul dintre conceptele care au apărut în dezbatere 
la nivel continental și mondial, a fost acela de protecție a 
infrastructurii prin care se realizează activitățile economice 
vitale pentru populație, într-o serie de domenii cum sunt: 
energia, agricultura, transportul, alimentația și, nu în 
ultimul rând, serviciile comunitare de utilitate publică.

În România, o direcție prioritară de analiză și acțiune 
pentru atingerea obiectivelor strategiei naționale de 
securitate o reprezintă demararea și realizarea unui amplu 
proces de modernizare și dezvoltare a elementelor de 
protecție a infrastructurii pub   lice cu caracter strategic 
global, din care în mod specific pentru Sectorul românesc al 
apei, protecția infrastructurii publice a serviciului de 
alimentare cu apă, reprezintă o prioritate absolută.

În mod special după apariția Directivei nr. 2008/114/CE 
Decembrie 2008 a Consiliului, în plan național s-a construit 
un cadru legislativ privind infrastructurile critice, urmare a 
înființării și funcționării Centrului de Coordonare a Protecției 
Infrastructurilor Critice din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne.

Astfel, primele două reglementări importante în 
domeniu sunt Ordonanța de Urgență nr. 98/03 Noiembrie 
2010 privind identificarea, desemnarea și protecția 
infrastructurilor critice, cat și Hotărârea Guvernului nr. 
1110/03 Noiembrie 2010 privind componența, atribuțiile și 
modul de organizare al Grupului de lucru interinstituțional 
pentru protecția infrastructurilor critice. Grupul de lucru 
este condus de un Consilier de Stat numit de către Primul 
Ministru și este compus din experți/specialiști desemnați de 
autoritățile publice responsabile.

Un alt document important aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 718/2011 este Strategia națională privind 
protecția infrastructurilor critice care stabilește cele șapte 
principii ale protecției infrastructurilor critice și anume:

1 – Principiul legalității;
2 – Principiul subsidiarității;
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3 – Principiul complementarității;
4 – Principiul confidențialității;
5 – Principiul proporționalității;
6 – Principiul cooperării între deținători;
7 – Principiul securizării funcțiunilor vitale.

Tot în cursul anului 2011, Guvernul României a adoptat 
Hotărârea nr. 1154/16 Noiembrie 2011 pentru aprobarea 
pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale care stau la 
baza identificării potențialelor infrastructuri critice naționale 
și privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor 
critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului 
de criticitate iar în anul 2012 a fost aprobată Hotărârea 
Guvernului nr. 1198/04 Decembrie 2012 privind desemnarea 
infrastructurilor critice naționale.

Astfel, au fost desemnate Sectoarele și sub-sectoarele 
infrastructurii critice naționale și autoritățile publice 
responsabile, între care regăsim și: Sectorul nr. 3 - 
Alimentare cu apă, care are în componență și Sub-
sectoarele: a) Furnizare de apă potabilă; b) Controlul 
calității apei, autoritățile publice reponsabile fiind: 
Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor.

Iată că, avem in momentul actual, un cadru legislativ 
coerent și concordant cu cadrul legislativ al Uniunii Europene 
și un cadru operațional-interinstituțional funcțional, care 
poate fi accesat pentru parcurgerea procedurilor legale 
necesare în vederea identificării, desemnării și protecției 
infrastructurilor serviciilor publice de alimentare cu apă din 
comunitățile unde se identifică riscuri semnificative care 
pot genera evenimente cu consecințe importante, în primul 
rând asupra populației.

În ceea ce privește riscurile, direcțiile de acțiune, 
acțiunile în sine și resursele necesare, consider ca 
Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri 
Europene (APPFE), prin structurile sale special 
constituite și specialiștii săi de înaltă calificare 
și experiență profesională, poate constitui un 
important punct de sprijin pentru definirea, 
proiectarea și punerea în aplicare a acestora, atât 
pentru operatorii serviciului public de alimentare cu 
apă, cât și pentru autoritățile locale și centrale.

Bibliografie:
1.Importanța strategică a infrastructurii naționale – Victor Matei
2.Infrastructura teritorială și dezvoltarea durabilă – Folofteia Repez și Eugen Valeriu Popa
3.Infrastructura critică – Daniel Roman, Filofteia Repez și Eugen Valeriu Popa
4.Directiva nr. 2008/114/CE Decembrie 2008 a Consiliului;
5.Ordonanța de Urgență nr. 98/03 Noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor 

critice;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1110/03 Noiembrie 2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare al Grupului 

de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
7.Hotărârea Guvernului nr. 718/2011 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice
8.Hotărârea Guvernului României nr. 1154/16 Noiembrie 2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor 

intersectoriale care stau la baza identificării potențialelor infrastructuri critice naționale și privind aprobarea 
Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale și stabilirea nivelului de criticitate

9.Hotărârea Guvernului nr. 1198/04 Decembrie 2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale
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REZUMAT 
Inginerul Elie Radu se numără printre personalitățile 

proeminente ale ingineriei românești, într-o perioadă în 
care ingineria în țara noastră era la început. Cu o pregătire 
temeinică, înzestrat cu o putere de muncă neobișnuită, 
el a realizat timp de peste jumătate de secol un număr 
impresionant de lucrări în domeniile construcțiilor de 
căi ferate, drumuri și poduri, construcții civile precum și 
alimentări cu apă și canalizări. Un contemporan al său 
declara: „Dacă duceți orice secantă pe întinsul țării, nu puteți 
să nu atingeți una din operele pe care le-a clădit Elie Radu”.

ABSTRACT
Engineer Elie Radu is one of the prominent personalities 

of Romanian engineering, at a time when engineering in 
our country was in its infancy. With a thorough training, 
provided with an unusual work force, he carried out for over 
half a century an impressive number of works in the fields of 
railway construction, roads and bridges, civil constructions 
but also water supply and sewerage. A contemporary of his 
declared: “If you take whatever secant across the country, 
you can’t help but touch one of the works that Elie Radu 
built.”

Cuvinte cheie: 
Construcții, căi ferate, alimentări cu apă și canalizări, 

drumuri, poduri

Elie Radu s-a născut în 1853 la Botoșani, orașul care i-a 
dat în aceeași perioadă pe Mihai Eminescu, George Enescu, 
Nicolae Iorga și Ștefan Luchian. Mama sa, Profira, o femeie 
energică și austeră, i-a insuflat firea cinstită și severă. Tatăl 
său, Ion Radu, un bun gospodar, a fost timp de 10 ani 
primarul acestui oraș, fiind iubit de concetățenii săi pentru 
priceperea și dragostea cu care s-a ocupat de comunitate. 
Totodată, tatăl său era o persoană deschisă și receptivă 
la noutățile vremii. Astfel, și-a trimis fiicele să studieze 
franceza și pianul iar pe fiul cel mare, Ion, l-a trimis la Viena 
să studieze medicina. Acolo l-a întâlnit pe Mihai Eminescu, 
cu care a legat o relație de prietenie, continuată și după 
întoarcerea în țară. Așa se face că Elie Radu l-a cunoscut pe 
Mihai Eminescu în casa părinților săi, cu ocaziile vizitelor 
făcute de acesta fratelui său mai mare.

După absolvirea gimnaziului la Botoșani, Elie Radu își 
continuă studiile la Academia Mihăileană la Iași. A fost 
coleg aici cu Constantin Istrati, unul dintre marii chimiști ai 
țării, între cei doi legându-se o prietenie trainică. Dorind să 
studieze ingineria, Elie Radu pleacă în 1872 în Belgia și după 
un an de perfecționare în matematică este admis la Școala 
Politehnică de pe lângă Universitatea din Bruxelles. Lucrările 
edilitare pe care le-a întâlnit în Belgia i-au marcat cariera, cu 
precădere în domeniul feroviar, dar și al alimentărilor cu apă 
și canalizărilor.

Personalități marcante în domeniul serviciilor publice: Elie Radu

Figura 1. Elie Radu pe parcursul vieții (stânga – la 25 ani, mijloc – la 50 ani, dreapta – la 70 ani) [2].

RACOVIȚEANU GABRIEL 1* 
1 Prof. Dr. Ing., Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Inginerie Hidrotehnică
* Autorul de corespondenţă: gabriel.racoviteanu@utcb.ro
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Figura 2. Palatul Ministerului Lucrărilor Publice, actualul Minister al Agriculturii (stânga), Primăria Capitalei (dreapta) [2]

Întors în țară în decembrie 1877, Elie Radu intră în 
serviciul Ministerului Lucrărilor Publice, unde debutează 
alături de Anghel Saligny la controlul liniei ferate Ploiești 
– Predeal, concesionată întreprinderii conduse de inginerul 
francez Guilloux. În acele vremuri liniile ferate se construiau 
de către firme concesionare străine, după proiecte întocmite 
chiar de ele, adesea în condiții nesatisfăcătoare din punct 
de vedere tehnic și oneroase din punct de vedere financiar. 
Munca de control efectuată de Elie Radu și Anghel Saligny, 
dar și soluțiile tehnice de remediere propuse de către aceștia, 
au scos la iveală deficiențele proiectului pe de o parte și pe 
de altă parte au demonstrat că există și ingineri români 
capabili să proiecteze și să execute astfel de lucrări.

Ca o consecință, în 1879 a demarat construcția liniei ferate 
Mărășești – Buzău, proiectată și executată în întregime de 
către ingineri români, sub conducerea inginerului Dimitrie 
Frunză. Realizarea în bune condiții a acestei linii și la un preț 
de cost de circa o treime din costul mediu plătit firmelor 
străine, a convins statul român să renunțe la concesionarii 
străini.

Elie Radu ajunge subdirector la executarea liniei ferate 
Câmpina – Doftana și ulterior, în 1891 devine șeful Serviciul 
Public de Studii și Construcții din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice. Ulterior a devenit Directorul Direcțiunii 

de Poduri și Șosele, Studii și Construcții din acest minister. 
În tot acest timp a proiectat și participat la construirea a 
numeroase linii ferate, însumând 475 km și a proiectat alți 
175 km de linii ferate de a căror execuție s-au ocupat alți 
ingineri.

Încă din anul 1895, Elie Radu a devenit inginer inspector 
general clasa I. A constatat din această poziție nivelul 
mare al dezastrului făcut de firmele străine în Romania, în 
domeniul căilor ferate și al construcțiilor în general. A luptat 
cu înverșunare pentru realizarea de lucrări de calitate și 
pentru scoaterea din țară a firmelor care făceau lucrări de 
proastă calitate.

În paralel cu construcția de căi ferate, Elie Radu s-a 
preocupat și de construirea de drumuri și poduri, dar și de 
construcții civile. Astfel, a coordonat proiectarea și realizarea 
a numeroase lucrări în domenii diferite, printre care:

•Drumuri: Moroieni-Sinaia, Târgu Ocna-Slănic Moldova, 
Comănești-Palanca, Dolhasca-Hârlău, Călărași-Lehliu;

•Poduri: Poduri de b.a. Jiu, Olt, Vedea, Teleorman, Râul 
Doamnei, Prahova, Siret, 20 km de poduri de cale ferată;

•Construcții Civile: zeci de gări și clădiri publice; 
printre construcțiile emblematice, care sunt și astăzi 
monumente deosebite se enumeră actuala Primărie a 
Capitalei precum și Actualul Minister al Agriculturii.
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• Alimentări cu Apă:
• 1894 – 1897 – Alimentarea cu apă a orașului Sinaia;
• 1901 – Captarea de la Bragadiru – București, inclusiv rezervoarele de la Cotroceni;
• 1910 – Alimentarea cu apă din Dunăre a orașului Turnu-Severin (decantoare, filtre și generatoare de ozon);
• Alte lucrări de alimentări cu apă: Sulina, Târgoviște, Brăila, Botoșani, Pitești, Iași.

Figura 3. Captarea de la Bragadiru – puț forat (stânga), puț colector (dreapta) [2]
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Activitatea inginerească a lui Elie Radu fost dublată de 
activitatea didactică. A activat ca profesor mai întâi la Școala 
Națională de Poduri și Șosele (SNPS), secția conductori, unde 
a predat Trigonometrie, Poduri și Construcții Civile. Începând 
cu anul 1903 predă cursul de Edilitate la secția de ingineri. 
Cursul de Edilitate era axat pe cele două specializări mari, 
valabile și în ziua de azi:

•Alimentarea cu Apă a Orașelor;
•Canalizarea Orașelor.
Își continuă activitatea și în cadrul Școlii Politehnice 

din București, până în anul 1927, când se retrage și devine 
Profesor de Onoare al acesteia. 

Elie Radu, a fost profesorul care a ținut pentru prima 
dată cursuri de alimentări cu apă și canalizări. Este socotit 
din acest motiv întemeietorul Școlii Superioare Românești 
de Alimentări cu Apă și Canalizări.

În perioada 1919 – 1930 a ocupat funcția de Președinte al 
Consiliului Tehnic Superior din cadrul Ministerului Lucrărilor 
Publice, poziție din care a avizat circa 3400 proiecte mari de 
construcții din țară. 

Recunoașterea activității inginerești desfășurată de Elie 
Radu s-a materializat prin mai multe evenimente, însă două 
au fost deosebite [2]:

•La împlinirea vârstei de 50 de ani, în 20 aprilie 1903, Elie 
Radu a fost celebrat de colegi, ocazie cu care a primit în 
semn de apreciere o statuetă; a fost atât de impresionat 
de gestul colegilor săi, încât a mulțumit prin următorul 
mesaj: “Am fost așa de mișcat de sincera manifestație 
din partea tovarășilor mei de muncă rodnica pentru stat, 
încât niciodată nu o voi uita și nu găsesc cuvinte pentru a 
le mulțumi.”

•În anul 1923 a fost celebrat cu ocazia a 45 de ani de 
muncă neîntreruptă. Cu această ocazie, Anghel Saligny 
l-a omagiat, iar Asociația Generală a Inginerilor din 
România i-a dedicat pagina principală a suplimentului la 
Buletinul AGIR, Munca Intelectuală. Emoționat, Elie Radu 
a spus: “Nu-mi cereți să țin discursuri, ca să vă arăt cum 
știu să vorbesc. Dați-mi o planșetă și un echer pentru a vă 
face un proiect.”

Figura 4. Statueta primită în dar de Elie Radu cu ocazia aniversării vârstei de 50 ani și mesajul de răspuns (stânga și mijloc) și omagierea din 
Buletinul AGIR cu ocazia celebrării a 45 de ani de muncă (dreapta) [2].
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Începutul fiecărui an trezește speranța în sufletul fiecărui 
om. Însă, pentru Elie Radu, ziua de 1 ianuarie 1930 a 
însemnat o lovitură dureroasă și o jignire nemeritată după 
o viață de muncă asiduă în slujba țării. Printr-o comunicare 
făcută pe un formular tip, fără să fi fost în prealabil anunțat, 
i s-a pus în vedere că începând cu ziua respectivă este 
scos la pensie. Adânc mâhnit, a părăsit ministerul, fără un 
cuvânt de mulțumire. Așa a înțeles conducerea de atunci 
a Ministerului Lucrărilor Publice să se despartă de un om 
care timp de 52 de ani, zi de zi, a adus servicii de neprețuit 
țării. Este neîndoielnic faptul că această lovitură i-a grăbit 
sfârșitul. La 10 octombrie 1931 se stinge din viață, regretat 
de toți cei care colaboraseră cu el.

Conducerea Societății Politehnice a hotărât scoaterea 
unui număr comemorativ din Buletinul Societății, închinat 
lui Elie Radu. Primăria Capitalei, apreciind serviciile 
deosebite aduse orașului, a dat numele unei străzi Elie Radu. 
Abia după un deceniu, conducerea Ministerului Lucrărilor 
Publice, sesizată de foștii colaboratori ai defunctului, 
înțelege să repare greșeala făcută lui Elie Radu și hotărăște 
să comemoreze în mod solemn zece ani de la moartea sa.

Realizările lui Elie Radu continuă să dăinuie, lucrările 
sale prezintă un vast prilej de studiu, iar personalitatea sa 
marcantă este o pildă demnă de urmat.

Bibliografie: 
1. Mănescu Al., Mirel, I., Racovițeanu, G., Dineț, E. – „Școala românească de alimentări cu apă și canalizări - trecut, prezent, 

perspective”, Forumul „SECTORUL DE ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZĂRI DIN ROMÂNIA ÎN ANUL CENTENARULUI”, 
UTCB 15-16 Noiembrie 2018, București;

2. Roșianu, Gh. D. – “Viața și opera inginerului Elie Radu”, Editura Tehnică, 1958.

FADIDA - O voce care trebuie auzită!

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din 
sectorul de apă și apă uzată reprezintă unul dintre pilonii 
pe care s-a construit structura instituțională a acestui sector 
și s-au pus bazele regionalizării serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare din România. 

Inițiativa ADI-urilor de a se reuni  
într-o federație a cărei necesitate 
era evidentă, atât pentru nevoia 
de reprezentare și de exprimare 
comună și  coerentă în scopul 
îmbunătățirii activității acestora, 
cât și a întregului sector de apă 
și apă uzată, s-a materializat în 
luna Octombrie 2017, când a luat 
ființă Federaţia Asociațiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară 
din Domeniul Apei (FADIDA). 
Deși este o organizație tânără, FADIDA reunește în prezent 

27 din cele 43 de Asociații de Dezvoltare Intercomunitară 
din țară care, la rândul lor, numără peste 1.000 de unități 
administrativ-teritoriale asociate membre. 

FADIDA și-a propus să constituie, încă de la înființare, un 
factor de echilibru, să acționeze ca o “curea de transmisie” 

între ADI-uri, UAT-uri și cetățeni, pe 
de o parte, și operatorii regionali 
și instituțiile de reglementare, 
pe de altă parte; să colecteze, 
să sistematizeze, să centralizeze 
opiniile, percepțiile de la baza 
sistemului (consumatori și UAT-
uri) și să le promoveze la nivelul 
autorităților de reglementare și de 
management; să fie o voce cât 
mai puternic auzită în sectorul de 
apă și apă uzată.

Ca multe alte sectoare de activitate din România și 
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sectorul de alimentare cu apă și de canalizare se confruntă cu 
probleme precum: dificultăți de ordin material/tehnic (lipsa 
unei finanțări adecvate necesităților, proiecte de investiții 
derulate deficitar, lipsa forței de muncă, inclusiv a celei 
înalt calificate), dificultăți de ordin administrativ (lipsa unei 
instituții care să își asume rolul de coordonator al sistemului) 
sau legislativ  (legislație incoerentă, contradictorie).

Se poate afirma că, în prezent, sectorul stă sub puternica 
influență a operatorilor regionali. Unii mai puternici, alții mai 
puțin puternici, priviți in ansamblu, aceștia au capacitatea 
economică de a-și pune amprenta asupra acestui sector. Sigur 
că, în cazul operatorilor, factorul determinant, esențial, care 
îi menține pe această piață este performanța economică, 
profitul comercial. Vorbind însă despre un serviciu public, la 
fel de pregnant și de necesar este interesul consumatorului, 
al cetățeanului beneficiar al serviciului iar acest interes nu 
poate fi protejat decât de către cei responsabili de furnizarea 
acestui serviciu, și anume unitățile administrativ-teritoriale. 
Această responsabilitate trebuie însă asumată nu în 

contradictoriu cu operatorii serviciilor, ci în parteneriat cu 
aceștia, mai ales că acționariatul operatorilor este deținut 
de unitățile administrativ-teritoriale. În final, interesul 
este unul comun: servicii de calitate, protecția mediului 
înconjurător, în condiții de eficiență economică. Aici FADIDA 
vine să răspundă acestei nevoi de reprezentare, deoarece 
vocea singulară a fiecărei UAT nu este suficient de bine 
auzită, nu este întrutotul relevantă sau reprezentativă. 

Anii care au urmat dupa înființare au fost ani de forță 
pentru FADIDA, obiectivele imediate fiind de a se impune în 
sectorul de apă și apă uzată ca o entitate reprezentativă, de 
a veni în sprijinul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru îmbunătățirea activității și consolidarea instituțională 
a acestora, de a se implica și impulsiona luarea unor măsuri 
pentru sprijinirea proiectelor din cadrul POIM 2014-2020, 
de a participa la numeroase întruniri și dezbateri pe teme 
importante care vizează sectorul și de a încheia parteneriate 
cu alte entități semnificative din sector, în vederea asigurării 
unui sprijin reciproc.

Astfel, într-un timp relativ scurt, FADIDA a reușit să 
participe activ la lucrările Comitetului de Monitorizare 
POIM 2014-2020 şi ale Subcomitetului Sectorial Mediu, în 
calitate de observator, și să se implice în buna desfășurare 
a proiectului PISSA-BERD “Asistenţă tehnică pentru 
consolidarea capacităţii sectorului de apă şi apă uzată 
în România” în calitate de membru al Comitetului de 
Coordonare al acestui proiect.

În vederea asigurării unui cadru de conlucrare și dezbateri 
pe teme de interes comun, FADIDA a organizat o serie de 
conferințe, precum “Prezent și viitor în managementul 
sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, Alba Iulia, 
2018, “Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară: Probleme 
şi Soluţii” - Timişoara, 2018, “Creșterea Calității Serviciilor de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare”, Iaşi, 2018, “Asociațiile de 
Dezvoltare Intercomunitară din domeniul apei și Programele 
de investiții”- Cluj-Napoca, 2019, care s-au bucurat de 
participarea factorilor de decizie din sector, autorități 
centrale, cum ar fi Ministerul Fondurilor Europene, Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea Națională 

Foto: Arhiva FADIDA, Covasna, 2019

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, MDRAP, operatori regionali, consilii județene, 
asociații de dezvoltare intercomunitară, autorități locale, 
parteneri din domeniu şi consultanţi de specialitate. La 
rândul său, FADIDA a participat la majoritatea conferințelor, 
manifestărilor și workshop-rilor organizate pe teme 
relevante pentru sectorul de apă și apă uzată. 
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De asemenea, FADIDA, a încheiat parteneriate cu 
organizații reprezentative ale sectorului, precum ARA 
(Asociația Română a Apei) sau Asociația Parteneriat 
pentru Proiecte și Fonduri Europene (APPFE), cu care 
FADIDA a dezvoltat o colaborare fructuoasă, prin luarea 
de poziții și transmiterea de memorii către autoritățile 
centrale cu rol decizional, pe teme de interes cu privire 
la deficiențele sectorului de apă și apă uzată,  pregătirea 
și implementare proiectelor de investiții, precum și prin 
organizarea de conferințe și workshopuri care au abordat 
problematici precum: perspectivele de dezvoltare a 
sectorului, mecanismele de finanţare a serviciului, 
legislația în domeniul achizițiilor publice cu impact 
asupra proiectelor de investiții etc.

În scopul consolidării cadrului instituţional din sectorul de 
apă și apă uzată, FADIDA a promovat proiectul “Consolidarea 
capacității instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară din domeniul apei” care se dorește a 
fi un prim pas pentru asigurarea premiselor unei autonomii 
financiare a ADI-urilor, creșterea capacității profesionale și 
a expertizei personalului acestora, îmbunătățirea capacității 
interne a asociațiilor, asigurarea unui cadru adecvat de 
monitorizare a performanței serviciului de apă și canalizare 
și creșterea vizibilității activității ADI-urilor și a FADIDA 
și, în final, a apropierii acestora de beneficiarii serviciului. 
Din păcate, deși au existat numeroase discuții în vederea 
finanțării acestui proiect cu Ministerul Fondurilor Europene, 
care a recunoscut necesitatea și oportunitatea proiectului, 
rezultatele nu sunt cele scontate, finanțarea lăsându-se încă 
așteptată. 

Problemele sesizate factorilor de decizie sau abordate de 
FADIDA cu diverse ocazii, sunt multiple, însă dintre acestea 
se pot aminti: insuficiența finanțării sectorului de apă și apă 

uzată în vederea conformării, slaba absorbție a fondurilor 
europene, procesul deficitar de pregătire și aprobare 
a proiectelor POIM 2014-2020, incoerența legislativă 
îndeosebi în ceea ce privește rolul ADI-urilor din sector, 
reticența factorilor de decizie de „a asculta glasul” acestora 
etc. De asemenea, FADIDA militează pentru protecția 
mediului înconjurător și îndeosebi a surselor de apă folosite 
pentru alimentarea populației, problemă care, în ultimii 
ani, nu a fost suficient de bine reglementată, ajungându-se 
azi la o poluare masivă a acestora, pe fondul unei inacțiuni 
vădite a autorităților.   

Dacă privim acest sector, raportat la amploarea și la 
potențialul său, ca un cor în care toți actorii ar trebui să 
interpreteze aceeași partitură, să acționeze concertat în 
virtutea interesului public comun, FADIDA și-a propus să fie 
o voce puternică, pertinentă și cât mai bine auzită, pentru a 
da echilibru și stabilitate la nivelul sectorului românesc de 
apă și apă uzată.

Echipa FADIDA

Foto: Arhiva FADIDA, Cluj-Napoca, 2019
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Polipropilena blockpolimer (PP-B) 
Un material de top destinat realizării sistemelor de canalizare

Polipropilena (PP-B) este cea mai recentă generație 
de materiale termoplastice utilizate pentru fabricarea 
sistemelor de conducte. Acest material combină stabilitatea 
clorurii de polivinil (PVC) cu elasticitatea polipropilenei.

Polipropilena copolimerizată în bloc ( PP-B ) conține 
în lanțul macromoleculei secțiuni întregi de molecule de 
etilena (per total între 8 si 10% în greutate ), intercalate 
între secțiuni de molecule de propilenă. 

Principalele caracteristici fi zice sunt :
• Modulul de elasticitate, la 23ºC  ≥ 1250 MPa;
• Densitate medie : 900 kg/m³;
• Rezistența la rupere, la 23ºC = 28 N/mm²;
• Rezistența la impact Charpy, la 23ºC, respectiv la 0ºC = 

70 / 5 kJ/m²;
• Punctul de topire cristalite = 190- 230 ºC;
• Conductivitatea termică, la 23ºC = 0.23 W/mK;
• Coefi cientul de dilatare liniară =0.16-0.18 mm/mK.

Polipropilena PP-B este utilizată cu precădere pentru 
sisteme de conducte de canalizare gravitaționale îngropate, 
datorită rezistenței foarte bune la impact, chiar și la 
temperaturi scăzute. Este un material nepolar, aproape 
insensibil la acțiunea solvenților. Prin urmare nu se pretează 
la îmbinarea cu adeziv. În schimb, se comportă perfect 
în cazul sudurii prin topire, adică polifuziune sau sudură 
cap la cap. Rezistența chimică  este foarte bună, datorită 
caracterului nepolar însă  nu rezistă la acizi oxidanți, 
cetone, petrol, hidrocarburi aromate sau clorurate. În cazul 
expunerii îndelungate, radiația ultravioletă produce efectul 
de foto-oxidare, însă normele în vigoare nu impun utilizarea 
de aditivi împotriva acțiunii acesteia. Din punct de vedere 
termic, domeniul temperaturilor de utilizare a polipropilenei 
este cuprins la modul general între 0ºC și +80 ºC.

• Țevi și fi tinguri de canalizare cu perete multistrat 
(corugat) din PP-B

Țevile și fi tingurile corugate din PP-B au suprafața 
interioară netedă și suprafața exterioară profi lată, defi nite ca 
Tip B și sunt reglementate din punct de vedere al  cerințelor 
de standardul EN 13476-3.

Proporțiile țevilor și ale elementelor de fi xare sunt 
determinate în funcție de diametrul lor exterior DN / OD sau 
diametrul lor interior DN / ID cu dimensiunile nominale din 
Tabelul de mai jos:

DN/OD (mm) 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630
DN/ID (mm) 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

*Dimensiunile care lipsesc din gama de dimensiuni 
standard (ex. DN100, 110, 

1200mm) se produc numai la cerere din cauza utilizării 
lor restrânse și 

numai în cazuri bine justifi cate tehnic și economic.   
** Mufele țevilor cu diametrul mai mic de 500 mm sunt 

produse separat 
prin injecție în matrița și sunt sudate ulterior în procesul 

de fabricație la 
capătul țevilor debitate deja la lungimea standard. 
*** Toate țevile din gama de diametre vor fi  cu mufă 

integrată din fabrică.  
Țevile și fi tingurile corugate din PP-B sunt destinate 

realizării rețelelor de canalizare gravitaționale îngropate, în 
special în următoarele situații:

-Porțiuni ale rețelei de canalizare vor fi  dispuse în zonă 
de trafi c;

-Montarea conductelor la adâncimi relativ mici (acoperiri 
intre 0,8 -1,2 metri) sau la adâncimi mari (peste 4,0 metri);

-Solul din zona amplasării rețelei nu este sufi cient de 
stabil din punct de vedere static (ex. nisip argilos);

-Neavand in zonă construcției sursă de material de 
umplutură uzual acceptat (pietris cu conținut de nisip), se 
optează pentru realizarea pozării/umpluturii cu materialul 
excavat.

Alegerea rigidității țevilor precum și pozarea acestora se 
va face pe baza unui calcul static.

Țevile corugate din PP-B  se produc în  clasele de rigiditate 
inelară SN8, SN10 sau după caz SN12 kN/mp. SN10 și SN12 
sunt extensii ale clasei de rigiditate SN8 (marcajul standard 
SN8 și în paranteză SN10 sau SN12). Valorile extreme ale 
șirului de  rigidități standard SN2, SN4 și SN16 se produc 
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numai la cerere, având în vedere utilizarea lor 
restransă din considerente tehnico-economice.

Fitingurile utilizate în configurația acestor 
rețele sunt conforme aceluiași standard și 
sunt produse  prin injecție în matriță sau 
confectionate din țevi prin sudură, de regulă de 
către producătorul țevilor .

Fitingurile  din PP-B sunt disponibile în 
toate dimensiunile standard și formele uzuale 
necesare, cum ar fi: mufe, coturi, ramificații, 
reducții etc.a)Mufă dublă                                             b)    Ramnificatie la 45 º

Caracteristicile țevilor sunt demonstrate prin teste de lot 
de la producător și teste tip de la un Laborator independent, 
conform Regulamentului  UE 305/2011, adoptat prin 
HG668/2017, după cum urmează:

- Rigiditatea inelară, conform EN ISO 9969;
- Rezistența la impact, la 23 si -10 ºC, conform EN 

744;
- Flexibilitatea inelară : epruveta de țeavă cu lungimea 

de 300 mm este presată mecanic până la o deformare de 
30% din diametru ; forța de apăsare nu trebuie să aibă 
scăderi iar țeava trebuie să-si revină la forma inițiala, fără 
spargeri, burdușiri sau fisuri;

- Proba de fluaj: raportul de fluaj trebuie să fie ≤ 4 
pentru extrapolarea la doi ani;

- proba de etanseitate la apă, conform EN 1277 a 
inelului elastomeric, la 0,05 și 0,5 bar, proba de etanșeitate 
cu aer la depresiune de 0,3 bar.

Țevile și fitingurile sunt realizate din materie primă 

certificată, într-o culoare diferită de negru pentru a 
exclude suspiciunile de utilizare a materiilor prime reciclate 
(provenite de regulă din surse necontrolate). Interiorul 
țevilor este preferabil de culoare albă în vederea facilitării 
inspecțiilor video CCTV.

Marcajul țevilor  conține cel putin următoarele elemente 
de identificare:

- Standardul de produsȘ EN 13476-3;
-Diametrul nominal;
-Numele producătorului și/sau denumirea comercială a 

produsului;
-  Clasa de rigiditate inelară (SN);
-  Materia primă: PP-B;
-  Codul ariei de aplicatie: “U” ;
-  Data și locul fabricației; 
-  Simbolul * (cristal de gheață ); determinarea 

rezistenței la impact s-a făcut și la -10ºC.

 Cămine de inspecție și de vizitare 
modulare, injectate din PP-B

Standardul de referință pentru cămine este EN 13598-2 
pentru  căminele de inspecție cu adâncimea maximă de 1,25 
metri și EN 13598-2 pentru cămine de inspecție și vizitare 
amplasate în zone cu trafic și adâncimi de pozare de până 
la 6 metri. Piesa principală la un cămin de inspecție/racord 
(la care diametrul  elementului înălțător este sub 800 mm) 
este baza căminului. Aceasta este realizată prin injecție în 
matriță și poate avea două racorduri la 180º (pentru un 
cămin de trecere)  sau 4 racorduri (trei intrări și o ieșire) 
pentru  un cămin de colectare.

Pentru căminele de inspecție și de vizitare cu înălțimea 
mai mare de 1,25 metri, standardul EN 13598-2 prevede ca 
rigiditatea inelară a înălțătorului să fie de cel puțin 2 kN/m².

Baza acestor cămine se testează pentru:
- Stabilitate și etanșeitate la vacuum de 0,3 bar, într-o 

probă de lot de 100 de ore;
- Integritate structurală printr-o probă de presiune 

de tip, de 1000 de ore, la cel puțin 0,2 bar. 
Totodată sunt realizate si inspecțiile de tip, de către un 

Laborator independent, prevăzute de Regulamentul  UE 
305/2011, adoptat prin HG668/2017.
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Configurația  chiunetei   Telescop si  guler  de beton pentru descărcare sarcinilor

      Bazine îngropate de retenție / infiltrare 
a apelor meteorice în sol, injectate din PP-B 
Bazinele de retenție / infiltrare au urmatoarele aplicații:

- infiltrarea / deversarea parțial controlata a apelor 
meteorice în sistemul de canalizare pluvială, râuri sau sol - 
sistem de atenuare sau infiltrare cu scurgere continuă;

- stocarea apei pentru folosirea ulterioara a acesteia. 

Elementele bazinului de retenție / infiltrare sunt realizate 
prin injecție. Elementele componente ale unui bazinul de 
retenție / infiltrare sunt: placă inferioară, pereți laterali, 
cutii, sistem de mentenanță / revizie, sistem de ventilație, 
geotextil pentru infiltrare sau geotextil și geomembrană 
pentru retenție.

Căminele de vizitare care au diametrul interior de cel puțin 
800 mm și permit accesul personalului de intervenție  se 
realizează din PP-B,  în structura modulară ce se asamblează 
la locul de montaj. Conform normelor de siguranță, aceste 
cămine sunt prevăzute cu scări cu trepte  pentru facilitarea 
accesului. Treptele rezistă unei sarcini verticale de minim 2 
kN.

Avantajele căminelor modulare cu perete structurat :
- Posibilitatea realizării configurației bazelor cu o 

diversitate foarte mare din punct de vedere al unghiurilor 
de conectare la rețea (dispunerea stuturilor de conectare) 
și posibilitatea unor soluții de conectare in situ (găurire cu 
carota si cu mansete EPDM in situ);

- Bazele sunt realizate  cu o configurație 
corespunzătoare a chiunetei, dimensiunilor și dispunerii 
intrărilor și iesirilor care împiedică formarea depunerilor de 
mâl și avantajează procesul de autocurățire;

- Datorită fundului dublu și nervurilor laterale, 
bazele sunt rezistente la forța de ridicare a apelor freatice 
(predimensionările sunt realizate pentru o coloană de apă 7 
mCA);

- Înalțătorul cu perete structurat are o rigiditate 
de minim 2kN/mp și datorită nervurilor exterioare 
contracarează forța de ridicare a apelor freatice, nefiind 
necesară lestarea suplimentară pană la o înălțime a apei 
freatice de 5 mCA;

- Sunt 100% etanșe și au o durată normată de viață 
de minim 50 ani;

- Utilizarea  sistemului de telescopare pentru reglarea 
capacului căminului la cota terenului;

- Utilizarea inelului/plăcii de beton pentru 
descărcarea sarcinilor dinamice (de trafic) de pe corpul 
căminului. Folosirea inelului/plăcii asigură descărcarea 
sarcinilor dinamice în solul adiacent căminului. 
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Tratarea cu ultrasunete a nămolurilor, soluție de optimizare a procesului  de 
fermentare anaerobă

Structura bazinului este foarte rezistentă din punct de vedere static, cu o acoperire de 0,8 metri, aceasta rezistă fară 
probleme la sarcini statice și dinamice rezultate din trafic și de cele mai multe ori sunt pozate sub parcările exterioare.

Având o durată de viață de peste 50 de ani, bazinele modulare injectate din polipropilena reprezintă o soluție modernă 
pentru retenția și infiltrarea apelor pluviale.

CONTACT: 
Laszlo Jancso, mail: laszlo.jancso@pipelife.com

BAUER CSABA 1* 
1 ing. Șef Sector Epurare Ape Uzate, Compania Aquaserv S.A., Tîrgu Mureș, str. Kós Károly, nr.1/a
* Autorul de corespondenţă: csbauer@aquaserv.ro

REZUMAT 
Fermentarea anaerobă a nămolului rezultat din procesul 

de epurare a apelor uzate este o soluție larg răspândită în 
stațiile de epurare din România. Creșterea randamentului 
de fermentare este o preocupare continuă a operatorilor 
stațiilor de epurare, prin care se poate reduce cantitatea 
nămolului, în paralel cu mărirea cantității de biogaz și, 
implicit, producerea de energie. Tratarea cu ultrasunete a 
nămolului, înainte de fermentarea anaerobă, îmbunătățește 
procesul de fermentare prin dezintegrarea particulelor de 
nămol, făcând astfel mai ușor accesibil conținutul de substrat 
organic pentru bacteriile din rezervorul de fermentare. 
În cadrul programului POS Mediu, in fluxul tehnologic pe 
linia nămolului de la Stația de Epurare a Apelor Uzate din 
municipiul Tîrgu Mureș a fost adăugată această tehnologie 
și prezentul articol arată experiența operatorului legat de 
aceasta. 

Anaerobic digestion is a widely spread solution in 
Romanian wastewater treatment plants. Increasing 
digestion efficiency is a continuous concern for wastewater 
treatment plant operators, due to which sludge quantity 
can be reduced and biogas yield can be increased, together 
with higher energy production. Ultrasound treatment of the 
sludge before anaerobic digestion improves the digestion 
process efficiency by disintegration of the sludge particles 
making in this way much easier available its organic content 

for bacteria from digester. The SOP Environment project 
added to the sludge line of wastewater treatment plant 
Tirgu Mureș this technology and the present paper shows 
the operators experience in this field.

Cuvinte cheie: 
Nămol, fermentarea anaerobă, tratare cu ultrasunete

1. Introducere
Datorită condițiilor din ce în ce mai stringente privind 

eliminarea finală a nămolurilor, operatorii stațiilor de epurare 
municipale se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari. 
Pe seama finalizării proiectelor de reabilitare a stațiilor de 
epurare, sau construirea de stații noi, acestea funcționează la 
randamente ridicate de epurare, ceea ce generează cantități 
din ce in ce mai mari de nămol. Creșterea gradului de 
racordare a utilizatorilor la sistemele de colectare si epurare 
a apelor uzate conduce, de asemenea, la cantități mărite de 
nămol. În acest context, când operatorii stațiilor de epurare 
se confruntă cu o creștere continuă a cantităților de nămol, 
este nevoie să se apeleze la soluții tehnologice prin care 
cantitatea de nămol generată să fie redusa la minim posibil 
din punct de vedere tehnic, și fezabil din punct de vedere 
economic. În această situație generală se răspândesc o serie 
de tehnologii inovative care vizează tratarea nămolurilor, 
iar competiția de pe piață le fac accesibile din punctul de 
vedere al costurilor de investiții și de operare.
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Proiectul de reabilitare al Stației de Epurare a Apelor Uzate 
din Municipiul Tîrgu Mures desfășurat in  cadrul programului 
de investiții POS Mediu a avut printre obiectivele principale 
reducerea cantității nămolului supus eliminării / valorificării 
finale. În acest scop, una dintre direcțiile de intervenție 
adoptate a fost mărirea randamentului instalațiilor de 
fermentare anaerobă existente, prin adăugarea în fluxul 
tehnologic de pe linia nămolului a procesului de dezintegrare 
prin ultrasonare a nămolului biologic în exces. 

2. Descrierea procesului de prelucrare a nămolului de la 
Stația de Epurare Tîrgu Mureș

Procesul tehnologic existent astăzi a fost dezvoltat în 
etape, de-a lungul a aproape patru decenii. Tehnologia de 
bază este caracteristică multor stații de epurare de această 

mărime (150,000 locuitori echivalenți). Procesul de bază 
urmărește o schemă clasică, cuprinzând: 

•Concentrarea / îngroșarea, 
•Fermentarea anaerobă cu valorificarea biogazului, 
•Deshidratarea mecanică 
•Uscarea termică.

În Figura A este prezentată schema procesului tehnologic 
de prelucrare a nămolurilor [1]. Pilonii de bază ai acestui 
proces, concentrarea, fermentarea anaerobă și deshidratarea 
mecanică, au fost implementați prin anii 1980, iar proiectele 
ulterioare, desfășurate în Programele ISPA și POS Mediu, au 
venit cu completări care au avut ca obiective atât mărirea 
fiabilității instalațiilor cât și diminuarea cantităților de 
nămol. 

Figura A – Schema procesului tehnologic linia nămolului stația de epurare Tîrgu Mureș.

Nămolul primar rezultat din decantoarele primare, având un conținut de cca. 3% substanță uscată (SU), este transferat 
direct la fermentare (4). Nămolul biologic în exces este concentrat în două trepte, mai întâi gravitațional (1) de la cca. 1% 
SU până la 3% SU, după care mecanic, până la 6% SU. 

Tratarea cu ultrasunete (3) este aplicată la cel mult 60% din fluxul de nămol îngroșat / concentrat și acest element 
tehnologic este integrat între etapa de concentrare mecanica si fermentare anaerobă. 

Biogazul rezultat din procesul de fermentare anaerobă este stocat în gazometre (5) și este utilizat pentru producere de 
energie. Cel mai eficient mod de valorificare al biogazului este producerea simultană de energie termică și electrică într-o 
unitate de cogenerare (6). Stația de epurare dispune și de o centrală termică (7) capabilă să producă energie termică pentru 
diferiții consumatori din stația de epurare.

După etapa de fermentare anaerobă (4) nămolul este deshidratat cu centrifuge (8) până la o consistență de 25% SU, 
după care turta de nămol este uscată într-un uscător cu bandă (9), ajungându-se la un conținut de 85-92% SU.
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Energia termică necesară procesului de uscare poate fi 
asigurată din diferite surse:

• Arderea biogazului produs în rezervoarele de 
fermentare și înmagazinat în gazometre

• Energia termică de la instalația de cogenerare, 
aceasta fiind disponibilă în perioada mai-septembrie, în 
restul timpului este utilizată la menținerea temperaturii 
nămolului în instalațiile de fermentare anaerobă mezofilă.

• Gazul metan este de asemenea disponibil.

3. Procesul de ultrasonare 
Diminuarea cantităților de nămol supuse eliminării este 

foarte importanța pentru siguranța exploatării stațiilor de 
epurare. Posibilitățile de valorificare ale nămolurilor produse 
în stațiile de epurare municipale în România sunt relativ 
restrânse, astfel, cu cât cantitățile de nămol sunt mai mari, 
cu atât presiunea asupra operatorilor este mai mare, atât 
sub aspectul logisticii aplicării unei variante de eliminare, 
cât și sub aspect financiar. Procesele tehnologice aplicabile 
pentru reducerea cantităților de nămol acționează din două 
direcții:

• Scăderea cantității de substanțe uscate volatile din 
nămol

• Reducerea umidității
Eliminarea solidelor volatile conținute în nămol este 

opțiunea cea mai larg aplicată pentru scăderea cantităților 
de nămol supuse eliminării / valorificării. Fermentarea 
anaerobă este larg răspândită în multe stații de epurare 
din țară, iar la Tîrgu Mureș această tehnologie funcționează 
din 1984. Pe lângă rolul primordial de reducere a solidelor 
volatile, fermentarea anaerobă mai prezintă și avantajul 
producerii de biogaz, care este o resursă energetică 
regenerabilă, iar cu ajutorul valorificării biogazului stațiile 
de epurare își pot diminua costurile de operare.

Tratarea nămolului cu unde ultrasonice, soluție de 
tratare amplasată în fluxul tehnologic conform Figurii 
A, are scopul de a dezintegra particulele de nămol și de a 
rupe peretele celular al bacteriilor. În acest fel materialul 
organic devine mult mai ușor disponibil pentru bacteriile 
prezente la fermentarea anaerobă, diminuând semnificativ 
componenta volatilă al nămolului. Figura B de mai jos arată 
imaginea la microscop a nămolului biologic în exces înainte 
și după acest tratament.

Figura B – Nămolul biologic în exces înainte și după ultrasonare.

Așa cum se poate observa, după tratarea cu ultrasunete, 
flocoanele de nămol sunt rupte, de asemenea și celulele 
bacteriene sunt sparte, formând astfel o masă aproape 
perfect omogenă.

Parametrul prin care poate fi evaluată în mod direct 
eficacitatea procesului de ultrasonare este rata de 
dezintegrare. Acest parametru indică conținutul de consum 

chimic de oxigen (CCO) solubil, eliberat în faza lichidă 
al nămolului, pe seama procesului de dezintegrare, în 
comparație cu conținutul de CCO din faza lichidă găsită 
înainte de dezintegrare. Metoda de determinare presupune 
filtrarea probelor de nămol pe hârtie de filtru banda albastră 
(retenție de 3 μμm) și determinarea concentrației de CCO-Cr 
prin metoda SR ISO 6060-96 din filtrat.
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Rata de dezintegrare se calculează cu următoarea formulă:
                                                                            RD= (Cd - Ci) / Ci x 100 [%] [1],
                                                              unde:
RD – rata de dezintegrare (%)
Cd – concentrația CCO-Cr în faza lichidă a nămolului supus dezintegrării (mg/l)
Ci – concentrația CCO-Cr în faza lichidă a nămolului dezintegrat (mg/l)
Testele de laborator efectuate pe probele medii zilnice recoltate de la Stația de Epurare Tîrgu Mureș, în prima parte a 

anului 2020, indică o rată de dezintegrare de 68-98%, ceea ce înseamnă că CCO-ul solubil practic se poate dubla pe seama 
tratării cu ultrasunete [Figura C].

Figura C – Rezultatele determinărilor de laborator.

Figura D – Imaginea reactoarelor de ultrasonare VTA de la 
SEAU Tîrgu Mureș [2]

Figura E – Schița constructivă a reactoarelor de ultrasonare 
VTA de la SEAU Tîrgu Mureș [2]

Echipamentul instalat la stația de epurare Tîrgu 
Mureș este un grup de 3 reactoare [Figura D], produs de 
fi rma VTA Austria, fi ecare dintre ele având câte 6 bare 
oscilante ce operează la frecvența de 25 Hz. Reactoarele 
de ultrasonare sunt echipate cu amestecătoare, pentru a 
asigura omogenizarea nămolului supus tratării [Figura 
E]. Rezervoarele sunt construite din oțel inoxidabil ca să 
reziste coroziunii. Instalația de ultrasonare de la stația de 
epurare Tîrgu Mureș este proiectată ca să trateze cel mult 
60% din cantitatea de nămol biologic în exces, îngroșat. 
Reactoarele sunt legate în serie, funcționează întotdeauna 
pline, circulația nămolului prin rezervoare, de la baza spre 

partea superioara, se asigură în regim continuu, de o stație 
de pompare dedicată. Aceasta este echipată cu pompe cu 
șurub marca MONO. Pompele funcționează cu debit variabil, 
în funcție de nivelul nămolului din bazinul tampon de nămol 
îngroșat. Amestecătoarele au, de asemenea, o funcționare 
continuă, cu o rotație de cca. 30 rotații/minut. Pentru 
prevenirea sedimentării, amestecătoarele funcționează 
și în acele perioade de timp în care reactoarele nu sunt 
alimentate cu nămol proaspăt. Funcționarea reactoarelor 
este controlată automat, ultrasunetele sunt generate doar 
atunci când reactoarele sunt alimentate cu nămol proaspăt.
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4. Concluzii
Deoarece procesul de fermentare anaerobă este 

influențat de mai mulți factori este destul de dificil să fie 
cuantificate cu precizie cât din efectele rezultate după 
aplicarea ultrasonării sunt exclusiv pe seama tratamentului 
cu ultrasunete. 

Programul POS Mediu, pe lângă implementarea 
tratării cu ultrasunete, a adus și o serie de intervenții în 
procesul de fermentare, menite să mărească randamentul 
de fermentare, cum ar fi:

• Mărirea timpului de retenție a nămolului în 
rezervoarele de fermentare anaeroba de la 20 zile la 
cca. 28-30 zile. Prin îngroșarea / concentrarea mecanica 
a nămolului deja îngroșat gravitațional, consistenta 
nămolului biologic in exces a crescut de la cca. 3% SU, la cca. 
6% SU, volumul de nămol fiind practic redus la jumătate. 
Astfel, volumul efectiv al rezervoarelor de fermentare a 
permis mărirea timpului de retenție menționat mai sus.

• Îmbunătățirea amestecării prin înlocuirea 
echipamentelor de amestecare de la fermentatoare.

• Asigurarea unui regim de fermentare mezofil 
stabil prin implementarea unui control automat al 
temperaturii de fermentare și înlocuirea schimbătoarelor 
vechi de căldură cu altele performante.

Efectele benefice cuantificate sunt următoarele: 
• Randamentul de fermentare a crescut de la 42% 

la 62%.
• Comparând producția specifică de biogaz, 

raportată la substanțele volatile eliminate, a fost 
determinat că aceasta a crescut de la 700 l/kg substanță 
uscată volatilă (SUV) la 900 l/kg SUV.

• Producția de biogaz a crescut cu 23%.
Din primele teste efectuate, rezultă că tehnologia de 

tratare cu ultrasunete a nămolurilor din stațiile de epurare, 
poate să aducă o îmbunătățire considerabilă în procesul 
de reducere a cantităților de nămol din stațiile de epurare.

Este de continuat testarea și optimizarea acestei 
tehnologii în condiții variate, pe o perioadă mai lungă și 
de analizat nu numai beneficiile tehnologiei, ci și aspecte 
importante pentru operatori, respectiv avantajele ce apar 
in costurile de operare, în raport cu investiția necesară 
achiziționării instalațiilor, inclusiv a modificărilor necesare 
în stațiile de epurare, pentru integrarea tratării cu 
ultrasunete pe linia nămolului. Costurile de mentenanță 
pe termen lung trebuie luate și ele în considerare pentru 
obținerea unei imagini complete asupra efectelor acestei 
tehnologii.

Utilizarea tratării cu ultrasunete a nămolurilor din 
stațiile de epurare are influențe asupra caracteristicilor 
nămolului la finalul ansamblului de procese de prelucrare 
si valorificare, în special asupra conținutului de material 
volatil din substanța uscată rămasă. Este necesara si 
determinarea modului în care acest nămol tratat cu 
ultrasunete si fermentat anaerob poate fi ulterior valorificat 
deoarece, pe lângă scăderea (aparent) semnificativă a 
volumului de nămol, unele din caracteristici care îl fac 
viabil pentru diferite valorificări i se diminuează. Este 
de așteptat, de exemplu ca, pe seama unui conținut mai 
scăzut de substanță volatilă din totalul substanței uscate, 
atractivitatea lui pentru co-incinerarea în fabrici de ciment 
să scadă.

Bibliografie
1. Manual de operare și mentenanță stația de epurare Tîrgu Mureș
2. https://vta.cc/en/products/water-technology/vta-gsd 
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Context general
România a beneficiat și va beneficia în continuare de 

investiții semnificative în sectorul de apă, ca urmare a 
aderării la U.E. 

Scopul acestor investiții este conformarea țării la 
legislația europeană. Investițiile au fost acordate atât de 
U.E. cât și de statul român, dar și de Instituții Financiare 
Internaționale. În domeniul tratării apei s-au realizat și sunt 
încă în curs de realizare investiții importante în reabilitarea 
și extinderea stațiilor de tratare a apei existente dar și în 
stații noi de tratare a apei.

Programul de studii postuniversitare “Operarea 
stațiilor de tratare a apei”

Conform O.M. nr. 4750/2019 programele postuniversitare 
de perfecționare profesională a adulților reprezintă oferta 
educațională pentru pregătirea profesională care conduce 
la dezvoltarea/ completarea/dobândirea cunoștințelor, 
deprinderilor sau competențelor profesionale/ transversale/
cheie ale unei persoane care deține deja o calificare prin noi 
rezultate ale învățării. Perfecționarea se poate face și pentru 
funcțiile de conducere din specializarea/ocupația înrudită 
cu cea deținută și are la bază discipline de specialitate. 
Prin mai multe programe de perfecționare însumate se 
dobândesc rezultatele învățării, necesare practicării unei noi 
ocupații din aceeași grupă de bază. Programul se adresează 
inginerilor, chimiștilor și specialiștilor cu studii superioare 
care lucrează în stațiile de tratare, care doresc fie să 
înțeleagă în profunzime procesele de tratare, fie să capete 
noi informații despre procesele de tratare, fie să deprindă 

noi tehnici menite să optimizeze funcționarea stațiilor de 
tratare.

Organizatori
Programul de studii postuniversitare este organizat de 

către Departamentele de Inginerie Hidrotehnică și Hidraulică 
și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică 
din Universitatea Tehnică de Construcții București, în 
colaborare cu A.P.P.F.E., sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. 
Gabriel Racovițeanu. 

Facultatea de Hidrotehnică este responsabilă de realizarea 
propriu-zisă a cursului iar A.P.P.F.E. este responsabilă de 
mobilizarea cursanților dar și de logistica cursului.  Programul 
de studii se realizează în baza O.M. nr. 4750/2019 din 12 
august 2019, privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de 
către instituțiile de învățământ superior și a regulamentului 
U.T.C.B. de profil.

În acest context, companiile de apă și operatorii regionali 
se confruntă adesea cu o criză de personal calificat. În 
situația dată, personalul de operare a stațiilor de tratare 
este cel mai adesea calificat la locul de muncă, fără a avea o 
pregătire de bază în domeniul tratării apei. Este de apreciat 
efortul făcut de specialiștii care își desfășoară activitatea 
în stațiile de tratare, însă pentru a realiza o operare la 
nivel ridicat și eficient a proceselor de tratare a apei, sunt 
necesare cunoștințe profunde în domeniu.
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Scopul și necesitatea programului de studii
Scopul principal al programului de studii este de a crește 

nivelul de profesionalism în domeniul tratării apei în țară. 
Țintele specifice urmărite prin desfășurarea programului 

de studii sunt :
• Formarea unui corp de specialiști bine pregătiți în 

domeniul tratării apei;
• Conducerea în mod optim a stațiilor de tratare;
• Atingerea performanțelor necesare privind operarea 

stațiilor de tratare dar și a calității apei tratate;
• Implementarea conceptului de formare continuă pe 

tot parcursul vieții (lifelong learning);
• Înțelegerea corectă a proceselor de tratare și a 

modului de optimizare a funcționării stațiilor de 
tratare.

Importanța programului de studii derivă din:
• Necesitatea formării profesionale a specialiștilor din 

domeniul tratării apei, care nu au studii în domeniul apei 
sau care doresc să se perfecționeze;

• Necesitatea conducerii corecte a stațiilor de tratare 
și a obținerii unor rezultate bune în ceea ce privește atât 
calitatea apei tratate cât și a parametrilor de operare a 
stației (consumuri de reactivi și energie, mentenanță etc.).

FOTO: COMPLEXUL DE LABORATOARE AL FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ – 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, 

ARHIVA FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ, UTCB
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Cui i se adresează programul și costuri asociate
Programul de studii se adresează specialiștilor cu studii 

tehnice superioare (facultate 5 ani sau master) care sunt 
implicați în operarea, gestionarea sau managementul 
stațiilor de tratare a apei. 

Costurile asociate programului de studii sunt:
• Membri APPFE: 5.400 lei/cursant;
• Alte instituții/organizații: 8.000 lei/ cursant.
Costurile anterior menționate nu cuprind cheltuieli de 

cazare, masă (mic dejun și cină) și de deplasare a cursanților. 
Modul de desfășurare și durata programului de studii
Programul de studii postuniversitare este constituit din 

trei module de curs, care se desfășoară fiecare pe parcursul 
unei săptămâni, totalizând astfel 3 săptămâni, care se vor 
desfășura pe o perioadă de minim 3 luni (o săptămână pe 
lună), minimizând astfel efectele scoaterii din producție ale 
specialiștilor respectivi.

Cursurile propriu-zise au loc în zilele de luni-joi, iar vineri 
are loc examinarea cunoștințelor căpătate de către cursanți. 

Cursurile propriu-zise sunt concepute a fi foarte practice 
și aplicate și conțin un modul teoretic desfășurat pe 
parcursul a trei ore în cursul dimineții, urmat de un modul 
practic de 4 ore care se desfășoară în laborator. Cursanții 
realizează aplicații practice de tratarea apei în laborator sub 
îndrumarea cadrelor didactice. Examinarea are loc în ziua de 
vineri și constă într-o lucrare scrisă cu trei subiecte notată 
cu maxim 6 puncte, la care se adaugă maxim 4 puncte din 
lucrările practice realizate.

Cursurile vor fi ținute de către cadre didactice ale 
Facultății de Hidrotehnică și de specialiști din cadrul 
operatorilor de apă implicați în tratarea apei. Ca urmare a 
absolvirii programului de studii, cursanții primesc suportul 
de curs tipărit și metodologiile lucrărilor de laborator.

Unde este organizat programul de studii
Programul de studii se desfășoară în cadrul Facultății 

de Hidrotehnică din Universitatea Tehnică de Construcții 
București (bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, București), în 
mod specific în următoarele laboratoare:

• Complexul de Laboratoare Colentina, str. Răscoala 
1907, Sector 2, București;

• Laboratorul de Hidraulică și Protecția Mediului, str. 
Cristea Mateescu nr. 72-74, Sector 2, București.

Rezultatele așteptate ale programului de studii
Printre rezultatele așteptate ale programului de studii se 

enumeră:
• Creșterea nivelului de cunoaștere și profesionalism al 

specialiștilor implicați în operarea stațiilor de tratare a 
apei;

• Certificarea specialiștilor care au absolvit cursul 
postuniversitar prin conferirea de către U.T.C.B. a unui 
certificat de atestare a competențelor profesionale sub 
egida Ministerului Educației și Cercetării;

• Creșterea nivelului de calitate al apei tratate prin 
gestionarea eficientă a proceselor de tratare;

• Optimizarea stațiilor de tratare din punct de vedere al 
consumurilor energetice și de reactivi.

Competențe
Absolvenții programului de studii postuniversitare vor 

dobândi următoarele competențe:
• Abilități de exploatare a stațiilor de tratare a apei;
• Managementul stațiilor de tratare a apei;
• Abilități de evaluare tehnică a stării stațiilor de 

tratare a apei;
• Abilități de control a siguranței în exploatare a 

stațiilor de tratare a apei.

Primul modul de curs se va desfășura începând cu 
1 Septembrie 2020.

Înscrierile se fac până la 15 August 2020! 

Detalii privind formalitățile de înscriere: https://
www.appfe.ro/ro/content/programe-pregatire-
profesionala/tratarea-apei

VĂ AȘTEPTĂM!
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Noua generație de tuburi din PAFSIN:
PAFSIN RI

Materialul numit generic PAFSIN (poliester armat cu 
fi bră de sticlă şi inserţie de nisip) sau GRP (glass reinforced 
plastic) face parte din categoria materialelor compozite. În 
compoziţia sa intră: răşini cu întărire termică, fi bră de sticlă, 
adeseori nisip cuarţos (dioxid de siliciu minim 98%). Răşinile 
pot fi  poliesterice nesaturate (ortoftalice sau izoftalice), 
vinil-esterice, bisfenolice, sau epoxy. Dacă conlucrarea 
dintre matricea de fi bră de sticlă şi masa de răşină, 
eventual cu inserţia de nisip, este vitală pentru atingerea 
scopurilor funcţionale ale compozitului, vasta gamă de 
combinaţii posibile între aceste componente generează 
unul din avantajele esenţiale ale materialului compozit 
PAFSIN: adaptabilitatea la situaţia concretă din teren 
prin elaborarea unei reţete de fabricaţie corespunzătoare 

necesitaţilor practice. Folosirea răşinii cu întărire termică 
presupune apariţia la cald a unor reacţii chimice, prin care 
se formează molecule cu formă defi nitivă, ceea ce duce la 
o rezistenţă excepţională la foc. Alte caracteristici specifi ce 
compozitului PAFSIN sunt rezistenţa la agresiuni chimice, 
greutate specifi că mică, rezistenţa la radiaţii UV, necoroziv, 
izolator electric, permeabil pentru frecvenţele radio, izolator 
fonic, preţ de cost relativ scăzut. Compozitul PAFSIN se 
foloseşte în multiple domenii, cum ar fi  reţelele de apă şi 
canalizare (conducte, rezervoare, fi ttinguri), industria auto 
şi aeronautică, industria petrochimică, energetică (conducte 
hidro/termoenergie, turbine eoliene), produse sportive, 
produse electrice/electronice, construcţii.
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Mărimile definitorii pentru conductele din PAFSIN sunt: 
• Diametrul nominal DN, o reprezentare alfanumerică 

a mărimii, comună tuturor componentelor unui sistem de 
conducte. Pentru convenienţă, se foloseşte un număr rotund, 
specific diametrelor interioare exprimate în mm. 

• Diametrul specific, declarat de producător ca fiind 
diametrul interior sau exterior mediu, produs conform unui 
anumit diametru nominal (DN). 

• Rigiditatea nominală, reprezentare alfanumerică în 
scopuri de clasificare, având aceeaşi valoare cu rigiditatea 
minimă iniţială necesară, exprimată în N/m2. 

• Presiunea nominală PN este reprezentarea alfanumerică 
(PN plus un număr) folosită în scop de clasificare, numeric 
egală cu rezistenţa unui component al sistemului de conducte 
la presiune internă, exprimată în bar.

• Lungimea nominală este reprezentarea numerică 
în m a lungimii conductei, rotunjită la cea mai apropiată 
valoare rotundă. Comparativ cu celelalte materiale folosite 
în lucrările edilitare, conductele din PAFSIN au următoarele 
caracteristici, respectiv avantaje: 

• Rezistenţă la coroziune: nu necesită protecţie catodică, 
căptuşire, învelire sau alte metode de protecţie suplimentară 
împotriva coroziunii, specifice conductelor din oţel sau fontă 
ductilă; 

• Greutate scazută: de 4 ori mai uşoară ca fonta ductilă; 
de 10 ori mai uşor decât betonul sau gresia ceramică, ceea ce 
reduce costurile de transport şi manipulare; 

• Lungimi standard mari (practic orice lungime între 6m 
şi 18m, în cazul conductelor PAFSIN produse prin înfăşurare): 
mai puţine imbinări, ceea ce măreşte ritmul de pozare şi 
scade riscul de avarii;

• Caracteristici hidraulice superioare: suprafaţă internă 
foarte netedă, deci debit de autocurăţire mic, panta 
minimă impusă la canalizare gravitaţională mică, coeficient 
HazenWilliams C=150, coeficient Manning n=0,009, 
rezistenţă ridicată la abraziune, viteza undei de presiune 
redusă, aşadar costuri mici de protecţie a sistemului împotriva 
loviturii de berbec şi a undei de şoc; 

• Durată de viaţă normată mare; 
• Coeficient de dilatare mic, rezistenţă la radiaţii 

ultraviolete, ceea ce permite pozarea supraterană; 
• Flexibilitate mare, permiţând deformări elastice de până 

la 25% din diametru fără afectarea structurii de rezistenţă. 
Conductelor PAFSIN sunt folosite în România în următoarele 

aplicaţii: 
• Transport şi distribuţie de apă potabilă şi apă brută; 
• Sisteme de canalizare pluvială şi menajeră; 
• Ape pluviale; 
• Conducte de aducţiune în hidroenergie; 
• Captări de ape marine şi deversări marine; 
• Sisteme de circulare a apei de răcire în termoenergie; 
• Irigaţii, agricultură 
• Aplicaţii industrial; relining; 
• Instalaţii de desalinizare, minerit.
Versatilitatea acestui material l-a recomandat pentru 

utilizări intensive în lucrările de canalizare ape uzate 
menajere dar şi în aducţiunile de apă. În oricare dintre 
aplicaţiile ce implică apa, este binecunoscut faptul că 
apa antrenează particule abrazive, astfel că rezistenţa la 
abraziune cât mai bună constituie un deziderat continuu al 
cercetătorilor din domeniu. Măsura rezistenţei la abraziune 
este dată, pentru uniformizare, de pierderea medie maximă 
prin abraziune după metoda Darmstadt, încercare utilizată 
la scară globală pentru compararea performanţelor 
conductelor. Pierderea maximă medie prin abraziune pentru 
PAFSIN-ul standard este de 0,34mm după 100.000 de cicluri, 
performanţă satisfăcătoare pe durata a mai bine de 70 de ani 
de folosire a conductelor din PAFSIN. Şi totusi, conductele 
din noua generatie PAFSIN RI reprezintă evoluţia continuă 
a materialului şi a tehnologiei, cu o scădere sub jumătate a 
pierderii maxime prin abraziune. Noua construcţie a linerului 
PAFSIN RI oferă o mai bună rezistenţă la abraziune pentru 
aplicaţiile de apă şi canal. La nivel global s-au obţinut 
valori de până la 0,15mm pierdere maxima prin abraziune 
la 100.000 de cicluri, cu rezultatul imediat în dublarea, 
practic, a duratei de viaţă a conductelor. Testele efectuate în 
laboratorul SUBOR arată că PAFSIN RI are un nivel de 50-100% 
mai înalt de rezistenţă la abraziune decât primele conducte 
PAFSIN. Important de menţionat că rezistenţa la abraziune 
este o problemă pentru multe instalaţii de conducte când 
apa contaminată cu nisip, aluviuni şi pietriş trebuie să fie 
transportată prin conducte la debite mari. Particulele din 
apa pot cauza uzura prin eroziune şi abraziune şi, în cazurile 
mai grave, pot duce la probleme de integritate structurală, 
necesitând uneori şi reparaţii sau reabilitări. S-au observat 
deteriorări ale conductelor de aducţiune apa din cauza 
nisipului şi pietrişului antrenat din albia râului.
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Dar performanţele noii conducte PAFSIN RI nu se opresc 
aici, rezistenţa mecanică mărită a acesteia concretizându-se 
şi în rezistenţa ei la impact. Este de notorietate faptul că cele 
mai multe avarii pe reţelele din conducte de PAFSIN apar 
prin uitarea accidentală a unor agregate de dimensiune 
mare în proximitatea conductei sau de scăparea unor 
astfel de pietre din cupa excavatorului, direct pe conductă, 
acţiune ce generează, chiar dacă nu imediat, apariţia 
unor cedări locale ce se acutizează în timp, mai ales în 
cazul conductelor sub presiune. Aşa se face că necesitatea 
unei conducte cu parametrii de rezistenţă la impact mult 
îmbunătăţiţi, precum PAFSIN RI, securizează aceste erori 
inerente. Testele au arătat îmbunătăţirea de 4 pâna la 10 
ori a rezistenţei la impact, prin comparaţie cu PAFSIN-ul 
standard, astfel că putem utiliza agregate mai mari astăzi la 

pozarea conductelor.  PAFSIN RI are o rezistenţă mai sporită 
la impact, ceea ce se refl ectă în utilizarea unei cantităţi mai 
mari de material din săpătură sau de piatră concasată de 
dimensiuni mai mari pentru materialul de umplutură din 
şanţul conductei cât şi în reducerea costurilor de instalare.

REZISTENȚA MAI MARE LA IMPACT permite inginerilor 
să utilizeze materiale de umplutură cu particule mai mari. 
Acest lucru reduce costurile, întrucât particulele mai fi ne 
sunt în general mai costisitoare, fi e ca urmare a procesului 
de măcinare, căutarea materialului sau îndepărtarea 
materialului de umplutură local. Conductele PAFSIN RI le 
permit acum inginerilor să utilizeze o dimensiune de până la 
100 mm pentru materialul de umplutură pentru conductele 
mai mari.
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Rezistenţa mai mare la impact le uşurează munca 
inginerilor – linerul conductelor PAFSIN RI nu se va 
mai fi sura la impact pe durata transportului, depozitării 
sau instalării. Fisurarea linerului la impact poate cauza 
pătrunderea apei prin peretele conductei. 

SPĂLAREA CU JET DE APĂ este o metodă des întâlnită 
pentru conductele de canalizare şi este din ce în ce mai 
utilizată în lume pentru a se asigura cele mai bune condiţii 
de funcţionare. Conductele PAFSIN RI sunt rezistente la 
jeturile de apă, dar presiuni de spălare din ce în ce mai mari 

sunt utilizate şi de aici derivă nevoia de conducte care să 
reziste la cele mai extreme scenarii de spălare. Conductele 
PAFSIN RI oferă cea mai bună rezistenţă la spălarea cu jet 
de apă.

Omenirea progresează iar ritmul alert al vieţii cotidiene 
se impune chiar şi tehnologiilor de instalare a reţelelor de 
conducte. În ritmul acesta alert PAFSIN RI este conducta ce 
va înlătura grijile tuturor: atât ale constructorului cât şi ale 
benefi ciarului – unde omul greşeşte, conducta rezistă!
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REZUMAT 
Articolul prezintă rezultatele cercetărilor experimentale 

efectuate pe sursa de apă Valea Dorului care alimentează 
stația de tratare a orașului Sinaia. În perioadele de viitură apa 
prezintă turbidități ridicate, încărcare organică și culoare cu 
valori mari, dar în același timp valori mici ale mineralizării. 
Cercetările au fost efectuate cu scopul de a identifi ca schema 
de tratare care să raspundă în astfel de situații. Rezultatele 
obținute au arătat că prin alegerea adecvată a reactivilor 
de coagulare-fl oculare și a dozelor acestora dar și a unei 
tehnologii de decantare performante se poate obține o 
calitate foarte bună a apei tratate cu o schemă de tratare 
conventională.

The paper presents the results of experimental research 
made on Valea Dorului water source that supplies water 
for Sinaia Water Treatment Plant. During fl ood periods the 
water turbidity, organic substances concentration and color 
have high values and the mineralization has low values. 

The researches was been conducted in order to identify 
the treatment scheme that respons to this situations. The 
results showed that by the adequate selection of the types 
and dosage of coagulation-fl occulation chemicals but also 
of use a high performance settling technology, a very good 
quality of treated water can be obtained with a conventional 
treatment scheme.

Cuvinte cheie: 
Turbiditate, coagulare-fl oculare, încărcare organică, 

duritate

1. Introducere 
Tratarea apei, care prezintă variaţii importante de calitate, 

impune o tehnologie de tratare care să poată răspunde în 
orice situație. Apa sursei Valea Dorului prezintă variații mari 
de calitate în perioadele de viitură față de restul anului, în 
sensul că odată cu creșterea turbidității crește foarte mult 
valoarea culorii și a concentrației de substanțe organice. 
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De asemenea, scade mineralizarea apei datorită diluției cu 
apa de ploaie. Reducerea valorii mineralizării conduce la 
dificultăți în procesul de coagulare-floculare prin creșterea 
potențialului electric al stratului dublu electric [1], în timp 
ce creșterea încărcării organice conduce la riscul de formare 
a trihalometanilor datorită reacțiilor secundare în procesul 
de dezinfecție [1]. De asemenea, mineralizarea redusă este 
dată și de o valoare scazută a durității, sub valoarea minimă 
impusă de Legea 458/2002 privind calitatea apei destinată 
consumului uman, care trebuie corectată până la obținerea 
unei ape care să nu aibă caracter coroziv [3,4]. Introducerea 
unor trepte de tratare suplimentare, oxidare cu ozon și 
adsorbție pe cărbune activ pentru reducerea concentrației de 
substanțe organice nu este justificată pentru că episoadele cu 
încărcare mare sunt reduse ca număr. Prin urmare, procesul 
de tratare convențional trebuie ales și condus astfel încât să 
conducă la o calitate a apei tratate care să se încadreze în 
legislația în vigoare indiferent de calitatea apei brute.

2. Materiale şi metode 
Determinările experimentale au fost efectuate pe 

instalația pilot din cadrul Departamentului de Inginerie 
Hidrotehnică din Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea 
Tehnică de Construcții București care a fost concepută să 
asigure o flexibilitate ridicată, pentru un debit nominal Q = 
0.36 - 0.72 m3/h și este constituită din următoarele obiecte 
tehnologice:

• bazin de pre-oxidare, cu înălțimea coloanei de apă 
de 4 m, care asigură un timp de contact 8 – 15 min.; se pot 
utiliza ca agenți de oxidare ozonul, clorul, hipocloritul de 
sodiu;

• coagulare – floculare, în camere de reacție rapidă și 
lentă;

• treaptă de decantare – decantor cu viteza 
ascensională variabilă cu modul lamelar în curent ascendent;

• filtru rapid pe nisip, cu o înălțime de strat H=1.2 m;
• bazin de contact post-oxidare, cu caracteristici 

similare bazinului de contact pre-oxidare;
• filtre de cărbune activ granular (2 unități) cu înălțime 

activă de strat H = 2 x 1.2 m, cu posibilitatea de montaj în 
serie sau în paralel, care asigură un timp de contact de 15 – 
30 min.;

• generator de ozon din oxigen;
• instalații de dozare reactivi care cuprind pompe 

dozatoare și bazine de stocare reactivi;
• instalații de dozare clor cu vacuum, care cuprind 

butelii de clor, pompă de circulație, injector și dozatorul 
propriu-zis;

• instalații de repompare cu rezervor și pompă 
submersibilă;

• instalație de apă spalare filtre constituită din 
rezervor cu volumul V=300 dm3 și pompă apă spălare;

• compresor aer spălare filtre;
• rezervor stocare apă brută cu pompe de recirculare 

și de alimentare;
• aparatură de laborator și de proces.
Instalația pilot a fost concepută și dotată cu legături 

multiple astfel încât:
• asigură by-passul fiecărui proces;
• permite funcționarea în serie a unor procese;
• asigură un domeniu larg de parametrii tehnologici: 

încărcări, timpi de reacție, debite, spălări;
Sunt prevazute dotări pentru recoltarea probelor atât în 

fazele finale ale proceselor cât și în fazele intermediare. O 
imagine de ansamblu cu instalația pilot este prezentată în 
Figura 1.

Pentru monitorizarea instalației au fost efectuate 
determinări experimentale de turbiditate, pH, 
conductivitate, substanțe organice, alcalinitate, duritate, 
conform standardelor internaționale.

Dozele de reactivi de coagulare-floculare au fost 
determinate prin metoda jar test cu un echipament 
Flocculator 2000 Kemira în următoarele condiții: 

• 1 minut agitare rapidă, 400 rot./min.
• 10 minute agitare lentă, 50 rot./min.
• 15 minute sedimentare.
pH-ul și conductivitatea au fost determinate cu un 

Multiparametru HACH HQ440d Multi iar turbiditatea cu un 
turbidimetru HACH 2100Q. 

Pentru confirmarea rezultatelor obținute au fost efecuate 
analize complexe la un laborator acreditat RENAR.
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Figura 1. Imagine de ansamblu Stație Pilot de Tratarea Apei, Laborator Alimentări cu Apă – U.T.C.B.

3. Rezultate şi discuţii 
Cercetările experimentale au fost efectuate pe apa 

prelevată din sursa Valea Dorului, sursa care alimentează 
stația de tratare Valea Dorului care furnizează apă 
pentru orașul Sinaia. Analiza datelor istorice privind 
calitatea apei a pus în evidență faptul că apa are un pH in 
domeniul bazic cu o valoare medie de 8 unități și prezintă 
variații de turbiditate în acord cu condițiile hidrologice, 
înregistrându-se valori medii lunare în intervalul 8 – 1010 
NTU.

În perioadele cu ploi torențiale, calitatea apei sursei 
se degradează semnificativ ajungându-se la turbidități 
de 5000 - 6000 NTU și valori ale culorii de peste 25000 
grade Pt-Co. Analiza rezultatelor analizelor primite de la 
beneficiar a arătat că există 2-3 episoade anual în care 
calitatea apei brute se degradează semnificativ.

Rezultatele obținute pentru indicatorii de interes în 

perioada cercetărilor experimentale sunt prezentate în 
tabelul următor. Se observă că apa a avut turbiditate de 
427 NTU în prima zi, respectiv 200 NTU în ziua a doua. 
Încărcarea organică a fost ridicată cu valori de 6.6 – 7.11 
mg O2/l. De asemenea se observă un grad de mineralizare 
scăzut cu valori ale conductivității de 84 – 111 µS/cm. 
Duritatea a avut valori reduse: 2.24 – 3.84 grade de 
duritate, valori mai mici decât valoarea minimă impusă 
de Legea 458/2002 privind calitatea apei destinată 
consumului uman, fiind majoritar duritate temporară, 
dată de bicarbonații de calciu și magneziu. Aceasta 
conduce la necesitatea unui adaos de calciu și magneziu 
pentru ca apa tratată să se încadreze în limitele impuse 
de legislația în vigoare. Conform Legii 458/2002 valoarea 
minimă a durității pentru apa potabilă trebuie să fie de 5 
grade de duritate din motive de coroziune.
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Nr.
crt.

Indicator U.M. Valori
Ziua 1                   Ziua 2 

1 Turbiditate NTU 427 200

2 pH unităti 8.13 7.6

3 Alcalinitate mmoili/l 1 1.2

4 Indice permanganat mg O2/l 7.11 6.6

5 Duritate totală grade de duritate 2.24 3.84

6 Conductivitate µS/cm 84.8 111.7

In vederea tratării apei s-au efectuat mai multe cicluri experimentale care au constat în:
• coagulare – floculare;
• decantare;
• filtrare rapidă pe nisip;
• post-oxidare cu ozon;
• adsorbție pe cărbune activ granular ;
• dezinfecție.
Alegerea reactivului de coagulare-floculare și a dozelor necesare s-a efectuat prin teste de laborator.
Astfel, pentru sulfatul de aluminiu s-a încercat coagularea la pH natural al apei dar și coagularea avansată, la pH = 6.5 

dat fiind faptul că încărcarea organică a fost mare. De asemenea, s-a incercat creșterea alcalinității amonte de procesul 
de coagulare-floculare. Rezultatele au pus în evidență că cea mai mică turbiditate s-a obținut pentru o doza de 30 mg/l 
sulfat de aluminiu, la pH natural al apei. Adaosul de polimer la doza optimă de sulfat de aluminiu nu a condus la o creștere 
semnificativă a eficienței procesului.

Coagularea cu MOPAC 24UHB a condus la turbidități ale supernatantului de 1NTU, începând cu doze de 15 mg/l.

Figura 2. Variația turbidității în funcție de doza de 
sulfat de aluminiu.

Figura 3. Variația turbidității în funcție de doza de 
MOPAC 24 UHB.

 

 
 

 
 

Tabel 1. Calitatea apei brute în perioada cercetărilor experimentale. 
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Ziua 1 Ziua 2 

1 Turbiditate NTU 427 200 
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3 Alcalinitate mmoili/l 1 1.2 
4 Indice permanganat mg O2/l 7.11 6.6 
5 Duritate totală grade de duritate 2.24 3.84 
6 Conductivitate µS/cm 84.8 111.7 
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• coagulare – floculare; 
• decantare; 
• filtrare rapidă pe nisip; 
• post-oxidare cu ozon; 
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Figura 2. Variația turbidității în funcție de doza de 
sulfat de aluminiu. 

Figura 3. Variația turbidității în funcție de doza de 
MOPAC 24 UHB. 

 
Deoarece reactivul MOPAC 24 UHB a condus la o calitate mai bună a supernatantului față de sulfatul 
de aluminiu, testele pe instalația pilot s-au efectuat cu acesta. Doza necesară formarii de flocoane 
coerente, capabile să sedimenteze a fost de 54 mg/l. S-au efectuat două cicluri experimentale:  

• ciclul I cu un debit Q1=360 dm3/h; 
• ciclul II cu un debit Q2=200 dm3/h 

Schema de tratare pentru cele două cicluri experimentale este prezentată în figura următoare. 
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Deoarece reactivul MOPAC 24 UHB a condus la o calitate mai bună a supernatantului față de sulfatul de aluminiu, testele 
pe instalația pilot s-au efectuat cu acesta. Doza necesară formarii de flocoane coerente, capabile să sedimenteze a fost de 
54 mg/l. S-au efectuat două cicluri experimentale: 

• ciclul I cu un debit Q1=360 dm3/h;
• ciclul II cu un debit Q2=200 dm3/h
Schema de tratare pentru cele două cicluri experimentale este prezentată în figura următoare.

Ciclul experimental 1

În camera de reacție lentă s-a observat formarea de flocoane coerente care au fost reținute în decantor. Formarea 
stratului suspensional a condus la o limpezire avansată a apei încă de la începutul procesului. Astfel, s-au obținut pentru 
apa decantată turbidități cuprinse între 3.27 NTU la începutul procesului și 2 NTU, după 6 ore de funcționare.

 

 
 

  
       Apă brută     Q1 =360 dm3/h 
     Q2 = 200 dm3/h 
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                     NaOCl 0.5 mg Cl2/l 
 
   
 
 
         

Ozon – 1.5 – 2.5 mg/l     
    

 
 
 
              
                          NaOCl 0.5 mg Cl2/l 
 

 
 
 
 

Figura 4. Schema tehnologică. 
 

Ciclul experimental 1 
 
În camera de reacție lentă s-a observat formarea de flocoane coerente care au fost reținute în decantor. 
Formarea stratului suspensional a condus la o limpezire avansată a apei încă de la începutul 
procesului. Astfel, s-au obținut pentru apa decantată turbidități cuprinse între 3.27 NTU la începutul 
procesului și 2 NTU, după 6 ore de funcționare. 
După filtrarea pe nisip, turbiditatea medie a apei a fost de 0.2 NTU față de 1 NTU limita admisă pentru 
apa potabilă conform Legii 458/2002 cu modificările și completările ulterioare. 
Concentrația de substanțe organice s-a redus prin coagulare-floculare și decantare de la 6.63 mg O2/l 
pentru apa brută la 0.79 mg O2/l pentru apa decantată (eficiență de reducere de 88%), respectiv la 0.73 
mg O2/l pentru apa filtrată rapid pe nisip (eficiență de reducere de 89%). În figurile următoare sunt 

REZERVOR APĂ BRUTĂ 

FILTRU RAPID DE NISIP 
vF = 9.0 m/h 

BAZIN CONTACT OZON 
Tc=18 min. 

 

ADSORBȚIE PE CAG 
EBCT = 19 min. 

CAMERA REACȚIE 
RAPIDĂ 

CAMERA REACȚIE 
LENTĂ 

DECANTOR 
IH = 4.0 m3/h,m2 

BAZIN CONTACT CLOR 
Tc=30 min. 

 

BAZIN CONTACT CLOR 
Tc=30 min. 
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După fi ltrarea pe nisip, turbiditatea medie a apei a fost de 0.2 NTU față de 1 NTU limita admisă pentru apa potabilă 
conform Legii 458/2002 cu modifi cările și completările ulterioare.

Concentrația de substanțe organice s-a redus prin coagulare-fl oculare și decantare de la 6.63 mg O2/l pentru apa brută 
la 0.79 mg O2/l pentru apa decantată (efi ciență de reducere de 88%), respectiv la 0.73 mg O2/l pentru apa fi ltrată rapid pe 
nisip (efi ciență de reducere de 89%). În fi gurile următoare sunt prezentate imagini din timplul ciclului experimental nr. 1.

Figura 5. Camera de reacție rapidă și camera de reacție 
lenta.

Figura 7. Variația turbiditaății pe fi liera de tratare 
– ciclul 1

AB – apă brută, AD – apă decantată, AFRN – apă fi ltrată rapid pe nisip, AFCAG – apă fi ltrată pe cărbune activ granular

Figura 8. Variația indicelui de permanganat pe fi liera 
de tratare – ciclul 1.

Figura 6. Formare strat suspensional în decantor.

 

 
 

prezentate imagini din timplul ciclului experimental nr. 1. 

  
Figura 5. Camera de reacție rapidă și camera de 

reacție lenta. 
Figura 6. Formare strat suspensional în 

decantor. 
 
În figurile următoare este prezentată variația turbidității și a indicelui de permanganat pe filiera de 
tratare. 
 

  
Figura 7. Variația turbiditaății pe filiera de tratare 

– ciclul 1. 
Figura 8. Variația indicelui de permanganat pe 

filiera de tratare – ciclul 1. 
AB – apă brută, AD – apă decantată, AFRN – apă filtrată rapid pe nisip, AFCAG – apă filtrată pe cărbune activ granular 

 
Prin post-oxidare cu ozon și adsorbție pe cărbune activ granular concentrația de substanțe organice s-a 
redus la 0.55 mg O2/l (eficienta de reducere față de apa brută de 91.6%). Practic, post-oxidarea cu ozon 
și adsorbția CAG a condus la o eficiență suplimentară de reținere a încărcării organice de 2.5%. În 
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Figura 9. Etapele formării stratului suspensional în decantor

Prin post-oxidare cu ozon și adsorbție pe cărbune activ granular concentrația de substanțe organice s-a redus la 0.55 
mg O2/l (efi cienta de reducere față de apa brută de 91.6%). Practic, post-oxidarea cu ozon și adsorbția CAG a condus la 
o efi ciență suplimentară de reținere a încărcării organice de 2.5%. În condițiile în care stația de tratare Valea Dorului se 
confruntă cu încărcări mari ale apei brute numai în circa 3 episoade pe an, iar efi ciența suplimentară de reducere a încărcării 
organice față de fi ltrarea rapida pe nisip a procesului de post-oxidare cu ozon și adsorbție pe cărbune activ granular este de 
numai 2.5%, considerarea acestor procese în schema de tratare nu este justifi cată.

Ciclul experimental nr. 2

Ciclul experimental nr. 2 a urmărit reducerea încărcării hidraulice a decantorului, reducerea vitezei de fi ltrare, creșterea 
timpului de contact în post-oxidare prin reducerea debitului de apă brută de la 360 dm3/h la 200 dm3/h.

Calitatea apei brute din acest ciclu experimental a fost identică cu cea din ciclul experimental anterior.
Inițial reducerea debitului de apă brută a determinat o ușoară sedimentare a nămolului din stratul suspensional însă 

după 30 – 60 min. de funcționare stratul suspensional a ajuns la nivelul concentratorului de nămol și procesul a funcționat 
cu efi cientă ridicată. Se observă în pozele următoare că stratul format este mai compact, existând o delimitare netă între 
acesta și stratul de apă limpezită.

Rezultatele experimentelor sunt prezentate în grafi cele următoare, comparativ cu rezultatele înregistrate în ciclul 
experimental nr. 1.

Din punct de vedere al reducerii turbidității, reducerea debitului de apă brută de la 360 dm3/h la 200 dm3/h a condus la 
efi ciențe mai mari ale procesului de decantare. Astfel, s-a ajuns la turbidități de 0.7 NTU pentru apa decantată. Procesele 
de fi ltrare rapidă pe nisip, post-oxidare cu ozon și adsorbție pe cărbune activ nu au fost afectate semnifi cativ de reducerea 
debitului de apă brută.

În ceea ce privește consumul de permanganat nu s-au înregistrat diferențe semnifi cative între cele două cicluri 
experimentale.

condițiile în care stația de tratare Valea Dorului se confruntă cu încărcări mari ale apei brute numai în 
circa 3 episoade pe an, iar eficiența suplimentară de reducere a încărcării organice față de filtrarea 
rapida pe nisip a procesului de post-oxidare cu ozon și adsorbție pe cărbune activ granular este de 
numai 2.5%, considerarea acestor procese în schema de tratare nu este justificată.

Ciclul experimental nr. 2

Ciclul experimental nr. 2 a urmărit reducerea încărcării hidraulice a decantorului, reducerea vitezei de 
filtrare, creșterea timpului de contact în post-oxidare prin reducerea debitului de apă brută de la 360 
dm3/h la 200 dm3/h.
Calitatea apei brute din acest ciclu experimental a fost identică cu cea din ciclul experimental anterior.
Inițial reducerea debitului de apă brută a determinat o ușoară sedimentare a nămolului din stratul 
suspensional însă după 30 – 60 min. de funcționare stratul suspensional a ajuns la nivelul 
concentratorului de nămol și procesul a funcționat cu eficientă ridicată. Se observă în pozele 
următoare că stratul format este mai compact, existând o delimitare netă între acesta și stratul de apă 
limpezită.

Figura 9. Etapele formării stratului suspensional în decantor.

Rezultatele experimentelor sunt prezentate în graficele următoare, comparativ cu rezultatele 
înregistrate în ciclul experimental nr. 1.
Din punct de vedere al reducerii turbidității, reducerea debitului de apă brută de la 360 dm3/h la 200 
dm3/h a condus la eficiențe mai mari ale procesului de decantare. Astfel, s-a ajuns la turbidități de 0.7 
NTU pentru apa decantată. Procesele de filtrare rapidă pe nisip, post-oxidare cu ozon și adsorbție pe 
cărbune activ nu au fost afectate semnificativ de reducerea debitului de apă brută.
În ceea ce privește consumul de permanganat nu s-au înregistrat diferențe semnificative între cele 
două cicluri experimentale.
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dm3/h a condus la eficiențe mai mari ale procesului de decantare. Astfel, s-a ajuns la turbidități de 0.7 
NTU pentru apa decantată. Procesele de filtrare rapidă pe nisip, post-oxidare cu ozon și adsorbție pe 
cărbune activ nu au fost afectate semnificativ de reducerea debitului de apă brută.
În ceea ce privește consumul de permanganat nu s-au înregistrat diferențe semnificative între cele 
două cicluri experimentale.

condițiile în care stația de tratare Valea Dorului se confruntă cu încărcări mari ale apei brute numai în 
circa 3 episoade pe an, iar eficiența suplimentară de reducere a încărcării organice față de filtrarea 
rapida pe nisip a procesului de post-oxidare cu ozon și adsorbție pe cărbune activ granular este de 
numai 2.5%, considerarea acestor procese în schema de tratare nu este justificată.

Ciclul experimental nr. 2

Ciclul experimental nr. 2 a urmărit reducerea încărcării hidraulice a decantorului, reducerea vitezei de 
filtrare, creșterea timpului de contact în post-oxidare prin reducerea debitului de apă brută de la 360 
dm3/h la 200 dm3/h.
Calitatea apei brute din acest ciclu experimental a fost identică cu cea din ciclul experimental anterior.
Inițial reducerea debitului de apă brută a determinat o ușoară sedimentare a nămolului din stratul 
suspensional însă după 30 – 60 min. de funcționare stratul suspensional a ajuns la nivelul 
concentratorului de nămol și procesul a funcționat cu eficientă ridicată. Se observă în pozele 
următoare că stratul format este mai compact, existând o delimitare netă între acesta și stratul de apă 
limpezită.

Figura 9. Etapele formării stratului suspensional în decantor.

Rezultatele experimentelor sunt prezentate în graficele următoare, comparativ cu rezultatele 
înregistrate în ciclul experimental nr. 1.
Din punct de vedere al reducerii turbidității, reducerea debitului de apă brută de la 360 dm3/h la 200 
dm3/h a condus la eficiențe mai mari ale procesului de decantare. Astfel, s-a ajuns la turbidități de 0.7 
NTU pentru apa decantată. Procesele de filtrare rapidă pe nisip, post-oxidare cu ozon și adsorbție pe 
cărbune activ nu au fost afectate semnificativ de reducerea debitului de apă brută.
În ceea ce privește consumul de permanganat nu s-au înregistrat diferențe semnificative între cele 
două cicluri experimentale.
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Deoarece duritatea apei tratate a fost mai mică de 
5 grade de duritate, valoarea minimă impusă de Legea 
458/2002 privind calitatea apei destinată consumului uman 
cu modificările și completările ulterioare s-au realizat, la 
nivel de laborator, teste privind creșterea valorii durității și 
stabilizării apei din punct de vedere chimic.

Deoarece duritatea este dată de sărurile dizolvate de 
calciu și magneziu, creșterea valorii acesteia presupune 
adaos de calciu din diferite surse.

Creșterea valorii durității cu var și dioxid de carbon 
[2] 

Cea mai simplă variantă de a introduce calciu în apă este 
adaosul de apă de var în apa filtrată, înainte de dezinfecție.

Determinările experimentale s-au efectuat pe apă filtrată 
care a avut duritatea de 3.3 grade de duritate și o valoare a 
pH-ului de 7.73 NTU.

Pentru creșterea durității cu 2 grade de duritate, astfel 
încât aceasta să fie mai mare de 5 grade de duritate este 
necesară o doză de var de 20 mg CaO/l.

 

 
 

  
Figura 10. Variația turbidității pe filiera de tratare 

– Ciclul 1si Ciclul 2. 
Figura 11. Variația indicelui de permanganat pe 

filiera de tratare – ciclul 1 si ciclul 2. 
AB – apă brută, AD – apă decantată, AFRN – apă filtrată rapid pe nisip, AFCAG – apă filtrată pe cărbune activ granular 

 
 

Tabel 2. Calitatea apei filtrată pe nisip și dezinfectată pentru cele două cicluri experimentale. 
Nr.crt. Indicatori U.M. Valori Legea 458/2002 

și  
Legea 311/2004 Ciclul 1 Ciclul 2 

1 Turbiditate NTU <0.03 <0.03 1 
2 pH unit. pH 7.1 6.8 6.5- 8.5 
3 Amoniu (NH4+) mg/l <0.02 <0.02 0.5 
4 Azotiți (NO2-) mg/l 0.03 0.03 0.1 
5 Azotați (NO3-) mg/l 2.44 2.77 50 
6 Culoare mg Pt/l <5 <5 250 
7 Indice perman-

ganat 
mg O2/l 1.76 1.76 5 

8 Duritate totală grade de 
duritate 

3.71 3.88 min.5 

9 Conductivitate µS/cm 149 150 - 
10 Carbon organic 

total 
mg/l 1.1 1.04 nicio schimbare 

anormală și ac-
ceptabilă consu-

matorilor 
11 Trihalometani µg/l 66.54 42.39 100 
12 Aluminiu µg/l 178 178 200 
13 Fier µg/l 1.8 2.4 200 

 
 
Deoarece duritatea apei tratate a fost mai mică de 5 grade de duritate, valoarea minimă impusă de 
Legea 458/2002 privind calitatea apei destinată consumului uman cu modificările și completările 
ulterioare s-au realizat, la nivel de laborator, teste privind creșterea valorii durității și stabilizării apei din 
punct de vedere chimic. 
Deoarece duritatea este dată de sărurile dizolvate de calciu și magneziu, creșterea valorii acesteia 
presupune adaos de calciu din diferite surse. 
 
Creșterea valorii durității cu var și dioxid de carbon [2]  
Cea mai simplă variantă de a introduce calciu în apă este adaosul de apă de var în apa filtrată, înainte 
de dezinfecție. 
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Adaosul acestei cantități la apa filtrată a condus la o 
valoare a durității de 5.04 grade de duritate și la o valoare a 
pH-ului de 10.32 care este mai mare decât valoarea maxim 
admisă pentru apa potabilă.

Pentru reducerea pH-ului și păstrarea bicarbonaților în 
soluție este necesar să se introducă în apă dioxid de carbon. 
Procesul are loc conform reacției:

Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(HCO3)2

Folosind această ecuație, rezultă că, pentru a crește 
duritatea totală cu 2 grade de duritate, 26.4 mg/l var stins 
și 31.4 mg/l CO2 trebuie să fie injectate în apă. Din punct 
de vedere industrial, CO2 este furnizat în cilindri/tancuri sub 
presiune. 

În funcție de originea sa, puritatea varului poate varia de 
la 65 până la 90%; în mod evident, acest factor trebuie să fie 
luat în considerare la calcularea nu numai a cantităților care 
urmează a fi utilizate, ci și a modului în care trebuie utilizat 
produsul.

Creșterea valorii durității cu clorură de calciu și 
bicarbonat de sodiu [2]

Datorită faptului că situațiile în care este necesar procesul 
de creștere a durității apei la stația de tratare Valea Dorului 
sunt limitate s-au efectuate teste cu clorură de calciu și 
bicarbonat de sodiu.

Pentru creșterea durității cu 2 grade de duritate sunt 
necesare 14.3 mg Ca/l. Aceasta doză este echivalenta cu 40 
mg CaCl2/l. Deoarece adaosul de clorură de calciu conduce 
la reducerea valorii pH-ului este necesar să se adauge 
bicarbonat de sodiu până când apa este stabilă din punct 
de vedere chimic (nu este corozivă). S-au efectuat două 
variante de determinări specificate în tebelul următor. 

Varianta 2 se consideră varianta optimă, indicele 
Langelier fiind foarte aproape de 0 ceea ce înseamnă că 
apa este în echilibru chimic și nu are tendința de a dizolva 
elemente din materialele cu care vine în contact.

Indicele de coroziune s-a calculat prin metoda Langelier.

 

 
 

Determinările experimentale s-au efectuat pe apă filtrată care a avut duritatea de 3.3 grade de duritate 
și o valoare a pH-ului de 7.73 NTU. 
Pentru creșterea durității cu 2 grade de duritate, astfel încât aceasta să fie mai mare de 5 grade de 
duritate este necesară o doză de var de 20 mg CaO/l. 
Adaosul acestei cantități la apa filtrată a condus la o valoare a durității de 5.04 grade de duritate și la o 
valoare a pH-ului de 10.32 care este mai mare decât valoarea maxim admisă pentru apa potabilă. 
Pentru reducerea pH-ului și păstrarea bicarbonaților în soluție este necesar să se introducă în apă 
dioxid de carbon. Procesul are loc conform reacției: 

Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(HCO3)2 
Folosind această ecuație, rezultă că, pentru a crește duritatea totală cu 2 grade de duritate, 26.4 mg/l 
var stins și 31.4 mg/l CO2 trebuie să fie injectate în apă. Din punct de vedere industrial, CO2 este 
furnizat în cilindri/tancuri sub presiune.  
În funcție de originea sa, puritatea varului poate varia de la 65 până la 90%; în mod evident, acest 
factor trebuie să fie luat în considerare la calcularea nu numai a cantităților care urmează a fi utilizate, 
ci și a modului în care trebuie utilizat produsul. 
 
Creșterea valorii durității cu clorură de calciu și bicarbonat de sodiu [2] 
Datorită faptului că situațiile în care este necesar procesul de creștere a durității apei la stația de 
tratare Valea Dorului sunt limitate s-au efectuate teste cu clorură de calciu și bicarbonat de sodiu. 
Pentru creșterea durității cu 2 grade de duritate sunt necesare 14.3 mg Ca/l. Aceasta doză este 
echivalenta cu 40 mg CaCl2/l. Deoarece adaosul de clorură de calciu conduce la reducerea valorii 
pH-ului este necesar să se adauge bicarbonat de sodiu până când apa este stabilă din punct de 
vedere chimic (nu este corozivă). S-au efectuat două variante de determinări specificate în tebelul 
următor.  
Varianta 2 se consideră varianta optimă, indicele Langelier fiind foarte aproape de 0 ceea ce 
înseamnă că apa este în echilibru chimic și nu are tendința de a dizolva elemente din materialele cu 
care vine în contact. 

 
Tabel 3. Determinare doze reactivi pentru creșterea valorii duritătii apei. 

Nr.crt. Denumire indicator Unitate de 
masură 

Varianta 1 Varianta 2 

1 Doza de clorură de calciu mg/l 40 50 
2 Doza de bicarbonat de sodiu  mg/l 25 80 
4 pH unitati 7.99 8.26 
5 Alcalinitate mmol/l 1 2.1 
6 Alcalinitate mg CaCO3/l 50 105 
7 Duritate totală Grade de duri-

tate 
5.04 5.6 

8 Duritate totală mg CaCO3/l 90 100 
9 Calciu mg CaCO3/l 45 50 

10 Concentrație totală de săruri mg/l 150 210 
11 pHs (saturație) conform dia-

gramei Langelier  
- 8.78 8.36 

12 Indicele Langelier - - 0.79 - 0.1 
 

Indicele de coroziune s-a calculat prin metoda Langelier. 
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4. Concluzii 
Rezultatele testelor la nivel de laborator au pus în 

evidență următoarele:
• coagularea cu sulfat de aluminiu conduce la flocoane 

mici care nu au capacitate de sedimen-tare ;
• coagularea cu MOPAC 24 UHB a condus la eficiențe 

mari de reducere atât a turbidității cât și a încărcării organice;
• testele de creștere a valorii durității la minim 5 

grade de duritate au arătat că adaosul de var conduce la 
valori ale pH-ului mai mari de 10, ceea ce impune utilizarea 
dioxidului de carbon pentru menținerea bicarbonaților în 
soluție. Adaosul de clorură de calciu și bicarbonat de sodiu în 
doze de 50 mg/l respectiv 80 mg/l conduce la o apă stabilă 
din punct de vedere chimic cu du-ritate mai mare de 5 grade 
de duritate.

Rezultatele ciclurilor experimentale realizate pe instalația 
pilot au pus în evidență următoarele:

• necesitatea realizării procesului de coagulare cu 
eficiență cât mai ridicată în vederea reducerii turbidității, 
cât și a reducerii încărcării organice;

• coagularea cu MOPAC 24 UHB a condus la formarea 
de flocoane coerente capabile să se-dimenteze și să formeze 
un strat suspensional care să conducă la o funcționare 
eficientă a decantorului;

• din punct de vedere al reducerii încărcarii organice, 
aceasta s-a realizat cu eficiențe foarte ri-dicate ceea ce 
conduce la concluzia că substanțele organice sunt sub formă 
de suspensii. S-au obținut eficiențe de reținere de peste 
85% prin procesul de decantare și peste 89% prin filtrare 
rapidă pe nisip;

• treapta de post-oxidare cu ozon și adsorbție 
pe cărbune activ granular nu a condus la o creștere 
spectaculoasă de reducere a încărcării organice. Eficiențele 
au crescut numai cu 2.5%. Acest rezultat, dar și faptul că 
apa brută are încărcare organică mare numai în perioada 
viiturilor (cca. 3 episoade pe an) iar aceasta este aferentă 
majoritar suspensiilor, nu justifică necesitatea proceselor de 
post-oxidare și adsorbție pe cărbune activ granular;

• experimentele efectuate la două debite diferite ale 
apei brute au avut ca scop evidențierea parametrilor optimi 
ai proceselor de tratare. S-a constatat că funcționarea la o 
încărcare redusă nu a condus la o îmbunătățire semnificativă 
a calității apei tratate. Însă, o reducere a debitului de apă 

brută de la 360 l/h la 200 l/h a condus la o reducere a valorii 
turbidității apei decantate și la o delimitare clară a stratului 
suspensional de stratul de apă limpezită în decantor;

Pe baza celor prezentate s-a recomandat următoarea 
schemă tehnologică pentru tratarea apei la stația de tratare 
Valea Dorului, Sinaia.

• Predecantare în perioadele în care turbiditatea apei 
depășește 1000 NTU. În situația în care nu se poate face 
predecantare se recomandă oprirea accesului apei brute în 
stație la turbidități mai mari de 1000 NTU și asigurarea apei 
potabile din alte surse.

• Coagulare-floculare cu MOPAC în doze care 
se stabilesc pe baza de jar test în laborator. Testele au 
demonstrat că MOPAC 24 UHB se comportă foarte bine ca 
și coagulant, dar se pot utiliza eventual și alți reactivi care 
au la bază policlorură bazică de aluminiu și care conduc la 
rezultate bune. Procesul se va desfășura în camere de reacție 
rapida și lentă, amenajate corespunzator. 

• Decantare suspensională în decantoare cu module 
lamelare;

• Filtrare rapidă pe strat de nisip;
• Creșterea valorii durității la minim 5 grade de 

duritate; Această treaptă de tratare este necesară numai 
dacă duritatea apei brute este mai mică de 5 grade de 
duritate. Aceasta se poate realiza cu clorură de calciu și 
bicarbonat de sodiu în doze care se determină prin teste de 
laborator;

• Dezinfecție cu clor (0.5 mg/l) pentru a asigura doza 
de marcaj conform Legii privind calitatea apei potabile cu 
completările și adăugirile ulterioare.
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Tabelul următor prezintă parametrii generali recomandați pentru schema propusa de tratare.

Mulțumiri: Acest articol are la bază determinări experimentale derulate de Eptisa România în cadrul proiectului „Pregătirea 
Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 
Uzată din Județul Prahova în perioada 2014-2020”

Dorim să mulțumim Eptisa România pentru sprijinul acordat în perioada elaborării studiului de tratabilitate. 

Bibliografie:  1. Water Quality and Treatment – a handbook of community of water supllies – fifth edition;
  2. Degremont - Water treatment handbook – Seventh edition, ISBN 978-2-7430-0970-0, France, 2007
  3. Directiva 98/83/EC - Calitatea apei destinate consumului uman;
  4. Legea 458/2002 M.O. Nr. 552/29 iulie 2002 - Legea privind calitatea apei destinata consumului uman;
  5. UTCB – Studiu de tratabilitate – Statia de tratare Valea Dorului, localitatea Sinaia, jud. Prahova, Bucuresti, 2019

 

 
 

 
Tabel 4. Parametrii recomandați pentru schema de tratare propusă. 

NR. 
CRT. 

PARAMETRU U.M. VALOARE 

1 REACȚIE RAPIDĂ - COAGULARE 
1.1 TIMP REACȚIE RAPIDĂ min 8 
1.2 GRADIENT REACȚIE RAPIDĂ s-1 400-500 
1.3 TIP COAGULANT  MOPAC 
1.4 DOZĂ  mg/l 40-60 

2 REACȚIE LENTĂ - FLOCULARE  
2.1 TIMP REACȚIE LENTĂ min 15 
2.2 GRADIENT REACȚIE RAPIDĂ s-1 80-100 

3 DECANTARE 

3.1 TIP DECANTOR 
SUSPENSIONAL CU MODUL 

LAMELAR ÎN CURENT 
ASCENDENT (CONTRACURENT) 

3.2 ÎNCĂRCARE HIDRAULICĂ m3/h,m2 2-4 
3.3 TIMP DE DECANTARE h 1 – 1.5 

4 FILTRE RAPIDĂ DE NISIP 

4.1 TIP PROCES: FILTRARE CU NIVEL CONSTANT ȘI 
DEBIT VARIABIL   

4.2 VITEZA DE FILTRARE ÎN CICLUL DE FILTRARE m/h 4-6 
4.3 VITEZA DE FILTRARE ÎN CICLUL DE SPĂLARE m/h MAX. 10 

4.4 

CARACTERISTICI STRAT FILTRANT 
- CONȚINUT DE CUARȚ 
- DIAMETRU EFECTIV 
- COEFICIENT DE UNIFORMITATE 
- DENSITATE APARENTĂ 
- DENSITATE REALĂ 
- POROZITATE 
- FRIABILITATE 
- PIERDEREA LA ACID 
- ÎNALȚIME STRAT 

 
% 

mm 
- 

g/cm3 
g/cm3 

% 
% 
% 
m 

 
MIN. 95 
0.9 – 1.0 

< 1.6 
1.4 – 1.6 
2.4 – 2.6 

40 
< 5 
< 2 
1.20 

4.5 DRENAJ CU PLĂCI CU CREPINE: 
- NUMĂR CREPINE PE m2 

 
Crepine/m2 

 
55-64 

4.6 

SPALARE ÎN CONTRACURENT CU APĂ ȘI AER: 
- ETAPA 1: CU AER ȘI APĂ SIMULTAN: 

- INTENSITATE APĂ: 
- INTENSITATE AER: 
- DURATA: 

- ETAPA 2: CU APĂ: 
- INTENSITATE APĂ: 
- DURATA: 

 
 

l/s,m2 
l/s,m2 
min. 

 
l/s,m2 
min. 

 
 

3-4 
15 
10 
 

6-8 
15 

5 CREȘTEREA VALORII DURITĂȚII 
5.1 TIMP DE REACȚIE min. 10 
5.2 DOZA CaCl2 mg/l 50 
5.3 DOZA NaHCO3 mg/l 80 

6 DEZINFECȚIE 
6.1 TIMP CONTACT min 15 
6.2 DOZA CLOR mg Cl2/l 0.5 
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REZULTATE CONCURS DE FOTOGRAFIE!
Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene a organizat în perioada 12-25.06.2020 un concurs de fotografie 

la care au fost invitați să participe în principal membrii săi, precum și o serie de parteneri și colaboratori, prin transmiterea 
de fotografii din activitatea curentă. 

La expirarea termenului de transmitere au fost primite 75 de fotografii din partea unui număr de 12 concurenți. 
Fotografiile au făcut obiectul analizei de către un juriu format din 4 personalități, după cum urmează:

- Dr.ing. Elena Melania Săvescu - Aquatim Timişoara; 
- Conf.dr.ing. Elena Vulpaşu - Facultatea de Hidrotehnică, UTCB;  
- Prof.dr.ing. Anton Anton - Deputat Parlamentul României;
- Prof.dr.ing. Gabriel Racoviţeanu - Facultatea de Hidrotehnică, UTCB.
Decizia juriului a fost aceea de a acorda 5 premii (4 premii pentru fotografii din domeniu și un premiu special pentru 

fotografie artistică).
De asemenea, precizăm faptul că alte 15 fotografii au fost selectate în vederea promovării în viitor, după caz, în 

Newsletterul APPFE (apariție bilunară), respectiv în cadrul unor materiale promoționale ale APPFE (calendare, broșuri, 
pliante, agende etc).

Mai jos sunt prezentate fotografiile câştigătoare:

LOCUL I
Autor: Adrian Măgerușan, Grafic 
Designer/Ing. Csaba Bauer, Compania 
AQUASERV S.A. Târgu Mureș
Denumire fotografie: ,,Uzina de apă 
Târgu Mureș’’

LOCUL II
Autor: Apa Nova București
Denumire fotografie: ,,Spectacolul SIMFONIA 
APEI la fântânile urbane de la Piața Unirii’’
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REZULTATE CONCURS DE FOTOGRAFIE!

LOCUL II
Autor: CONSTRUCȚII ERBAȘU SA 
Denumire fotografie: ,,Stația de epurare 
a apelor uzate – Târgoviște, Dâmbovița - 
detaliu’

PREMIUL SPECIAL
Autor: MĂDĂLINA ULCELUȘE
Denumire fotografie: ,,Picături de ploaie pe 
petale de soare’’

LOCUL III
Autor: STEINZEUG KERAMO
Denumire fotografie: ,,Piramida conductelor 
de canalizare din ceramică vitrificată’’
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Soluţiile RTC (Real Time Control) de la Hach sunt sisteme complete, autonome, care 
reglează procesele de epurare în timp real, păstrând instalaţia dvs. conformă şi reducând în acelaşi 
timp costurile de epurare. Controlul procesului dvs. nu a 
fost niciodată atât de simplu. 

Sistemul RTC-P optimizează eliminarea 
fosforului chimic prin reglarea dozarii chimice în timp 
real si prin măsurarea continuă a concentraţiei de fosfor 
şi a debitului, permiţându-vă să menţineţi valori 
constante ale fosforului la efluent şi să vă îmbunătăţiţi 
sistemul de control al fosforului chimic prin economii 
fără precedent. 

Sistemul RTC-N optimizează procesele de nitrificare prin reglarea concentraţiei de oxigen 
dizolvat în timp real prin măsurarea continuă a încărcării de amoniu, permiţându-vă să menţineţi 
valori constante ale amoniului la efluent şi să vă îmbunătăţiţi sistemul de control al oxigenului 
dizolvat prin economii de energie fără precedent. Conceput în mod special pentru instalaţiile de 
epurare biologică a apelor uzate aerate continuu, RTC-N foloseşte un controller atât cu buclă 
deschisă, cât şi cu buclă închisă pentru un control optim al aerării pe baza punctului de setare dorit 
al amoniului la efluent.  

Sistemul RTC-N/DN, conceput în mod special pentru treptele de oxidare şi reactoarele cu 
şarjă secvenţială, optimizează eliminarea azotului prin determinarea timpilor optimi pentru 
nitrificare şi denitrificare pe baza măsurătorii continue a concentraţiilor de amoniu şi de nitrat.  

Procesele de îngroşare şi de deshidratare a nămolului nu au 
funcţionat niciodată atât de bine. Utilizaţi sistemele RTC-ST şi RTC-SD 
pentru a controla dozarea polimerilor în timp real, ceea ce vă va ajuta 
să reduceţi semnificativ costurile de dozare a polimerilor crescând în 
acelaşi timp producţia de biogaz şi reducând activităţile de 
întreţinere şi a operării nesigure asupra tehnologiilor dvs. de 
prelucrare a nămolului. 

Procesul dumneavoastră sub control ! 

 

CONTACT: 
"Popa, Petru" <Petru.Popa@hach.com>, 
"Soare, Iulian" <iulian.soare@hach.com> 
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INSTALAȚII COMPLEXE PENTRU USCAREA NĂMOLURILOR

Obiectivul instalației de uscare a nămolurilor de epurare este să usuce nămolul umed într-un mod efi cient din punct de 
vedere al costurilor și efi cient prin utilizarea căldurii reziduale. Nămolul va fi  uscat până la un conținut de substanță uscată 
de 85-90%.

Această tehnologie de uscare a fost adoptată în întreaga lume. Există acum peste 500 de uscătoare cu bandă în 
funcțiune. Uscătoarele de namol au fost proiectate ținând cont de cea mai avansată tehnologie de uscare disponibilă și, 
în comparație cu alte uscătoare convenționale cu bandă, soluția aceasta este mult mai efi cientă din punct de vedere al 
costurilor și consumurilor energetice

Problema controlului mirosului este un factor important de luat în considerare atunci când se construiește orice instalație 
de procesare a deșeurilor.

Figura 1. Schema procesului general – fl ux de productie
1 - Buncărul pentru nămolul umed;  2 - Uscătorul; 3 - Sfaramator – concasor; 4 - Depozitare

Nămolul este uscat de la cca. 18% până la 90% conținut 
de materie uscată.

Uscătorul cu bandă funcționează similar cu o bandă 
transportoare. Produsul umed este distribuit uniform pe 
banda metalică mobilă și este uscat în timp ce se deplasează 
de-a lungul lungimii uscătorului. Aceasta tehnologie/
instalație pentru uscarea nămolului este un proces complet 
automatizat, care nu necesită supraveghere și are un consum 
redus de energie.

Avantaje: 
• Consum redus de energie;
• Foarte compact și fl exibil; 
• Necesită o întreținere redusă; 
• Operarea complet automată fără supraveghere;

Nămolul deshidratat poate fi  uscat fără tratament 
intermediar.

1.  Buncar -Materialul umed este descărcat si 
depozitat în instalația de uscare din partea de sus a 
buncărului subteran. Buncărul are pereți de beton și benzi 
transportoare lungi formate din plăci de oțel perforate care 
sunt legate între ele. Dozarea materialului umed începe cu o 
pompă pentru materiale vâscoase, care împinge materialul 
printr-un cap de dozare. Capul de dozare se mișcă înainte 
și înapoi, răspândind în mod uniform materialul pe plăcile 
transportoare.

2.  Uscator-Materialul umed este transportat către 
uscător.Uscatorul este prevazut cu benzi transportoare 
din otel perforat. Când aerul uscat și fi erbinte este aspirat 

Certitudinea calitatii originale !
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Recuperator de caldura
Atunci când se utilizează recuperarea căldurii, eficienţa 

termică creşte( numărul de KW energie termică utilizată 
pentru unitatea de produs uscat este mai mic). Aceasta este 
o procedură destul de comună pentru instalațiile de uscare 
a nămolului. Cum functioneazã?

Aerul care iese din uscător este saturat și nu poate 
crea o evaporare suplimentară. Cu toate acestea, are încă 
o temperatură mai mare decât aerul extern care intră în 
schimbătoarele de căldură. Recuperarea căldurii utilizează 

temperatura aerului care iese din uscător pentru a încălzi 
aerul care intră în uscător.

Deoarece aerul care trece prin recuperarea căldurii nu 
este suficient de fierbinte pentru o uscare optimă, acesta 
trebuie încălzit mai departe de schimbătorul de căldură. Cu 
toate acestea, acest proces necesită mai puțină căldură decât 
într-o situație normală, deoarece temperatura aerului are 
deja o temperatură mai mare față de recuperarea căldurii. 
Rezultatul este economia de energie la încălzire.

prin găurile plăcilor transportorului și vine în contact cu 
materialul umed, se produce evaporarea apei din material 
și are loc procesul propriu-zis de uscare .

Aerul utilizat pentru procesul de uscare este extras din 
exterior. Acest aer este trecut printr-un schimbător de 
căldură. Apa fierbinte din schimbătorul de căldură încălzește 
aerul care este folosit la uscare

3.  Sfaramator-concasor-După ce procesul de uscare 
a fost finalizat, materialul este transportat spre concasor, 
alcătuit din două valturi cu dinți și regulatoare de distanță 
între ele. Materialul este tocat și amestecat pentru a obține 
un produs final mai omogen. 

4.  Depozitare- Unitatea de stocare finală a instalației 
de uscare constă dintr-un buncăr și încarcator. Încărcătorul 
oferă o metodă automatizată de descărcare a produsului 
finit. 

După ce materialul uscat este depus în buncărul de 
depozitare, căruciorul încarcatorului se deplasează pe  un 
sistem de șine. Când ajunge la capătul buncărului coboară 
brațul pe care este atașată o cupă. Căruciorul începe să se 
deplaseze înapoi de-a lungul șinelor coborând cupa spre 
podea. Atunci când cupa ajunge în contact cu materialul 
finit se umple iar apoi se ridică și încărcătorul începe să se 
deplaseze înapoi, peste grămada de produs. Produsul din 
cupă este apoi depus pe un transportor cu șurub (snec) care 
îl transportă în vehicule de transport.

Beneficiul unui încărcător este că materialul uscat rămâne 
ușor accesibil în timpul depozitării. Poate fi dozat automat 
sau manual și poate funcționa de câte ori este necesar. 

Încărcătorul funcționează cu energie redusă, toate părțile în 
mișcare sunt deasupra produsului și este ușor de întreținut și 
ieftin de achiziționat. La capătul transportorului buncărului 
se află o “zonă de parcare” în care încărcările se deplasează în 
timpul umplerii buncarului sau pentru întreținere.

Filtrarea aerului
După procesul de uscare, filtrul biologic controlează 

emisiile și îndepărtează mirosul și particulele de praf. 
Curățarea biologică a aerului diferă de curățarea aerului 
chimic, deoarece funcționează cu bacterii în locul acidului 
sulfuric. 

Aerul este deplasat prin filtre în care sunt prezente 
bacteriile. Apa este apoi pulverizată peste aceste filtre. În 
interiorul filtrelor, bacteriile se hrănesc cu emisiile din aer. 
Apa umezește bacteria și îndepărtează reziduurile. Filtrul 
are o rezistență foarte mică la trecerea aerului, care permite 
ventilatoarelor să realizeze o circulație ușoară a aerului cu un 
consum mic de energie. Aceste filtre se curăță automat și, în 
mod normal, nu necesită întreținere.

Figura 2. Instalatie de filtrare a aerului
(vedere exterioară)
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Exemplu de specificatii de consumuri si rezultate pentru uscarea a 2103.00 t/an namol  
provenit din statiile de epurare: 

A. Produs –nămol de epurare 
Intrare, % 
substanţă 
uscată 25 0.26 t/h 6.00 t/zi 2103.00 t/an 

Evaporare - 0.19 t/h 5.00 t/zi 1520.00 t/an 
Grad de uscare 
ieşire % 90 0.07 t/h 2 t/zi 583.00 t/an 

Tip produs - 
nămol 850m³/m²    
 
B.Energie termică 
Disponibil -consum 190KWh/energie termica 
Temperatura medie ambient 10°C 
Temperatura apă intrare 90°C 
 
C. Performantă uscare 
Eficienţă uscare 0.9-1.1 Kg/KW-evaporare apa 
Număr ore funcţionare /an 8000 
 
D. Aer 
Volum 13378.00m³/h – 15188.00 Kg/h 
Temperatura de încălzire 80.00°C 
 
Schimbător de căldura 20.000 m³/h 
Preîncălzire aer 15.000 m³/h  
Unitate curăţire biologică aprox. 20000 m³/h 
 
Putere estimată consum energie electrică/ instalaţie 19.43 KWh 
 
Această tehnologie de uscare a nămolurilor de epurare răspunde cerinţelor actuale de protecţia 
mediului înconjurător, prin reducerea volumului deşeului prelucrat, curăţirea aerului, înlăturarea 
mirosurilor şi a emisiilor de praf, posibilitatea valorificării acestuia în agricultură,silvicultura sau 
în industria cimentului şi alte domenii conexe. Se evidenţiază prin performanţe ridicate, 
consumuri energetice  şi costuri de operare reduse. 
 
 
CONTACT: 
iulceluse@reparatii-industriale.ro 
mcolesica@reparatii-industriale.ro 
 
Nota: 

Această tehnologie de uscare a nămolurilor de epurare răspunde cerinţelor actuale de protecţia mediului înconjurător, 
prin reducerea volumului deşeului prelucrat, curăţirea aerului, înlăturarea mirosurilor şi a emisiilor de praf, posibilitatea 
valorificării acestuia în agricultură,silvicultura sau în industria cimentului şi alte domenii conexe. Se evidenţiază prin 
performanţe ridicate, consumuri energetice  şi costuri de operare reduse.

CONTACT:
iulceluse@reparatii-industriale.ro
mcolesica@reparatii-industriale.ro

Notă:
Reparaţii Industriale Generale SRL este unic reprezentant pentru România, Republica Moldova şi Bulgaria al producătorului 

de Echipamente de uscare “ DORSET GM- GREEN MACHINES “ din Olanda.

Articolul are la baza informaţiile tehnologice desenele, fotografiile şi specificațiile furnizate de către DORSET GM GREEN 
MACHINES
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Platforma  academică în sprijinul sectorului românesc de apă și apă uzată
RACOVIȚEANU GABRIEL1*, COSTIN BEREVOIANU2, FLORIAN BURNAR3 
1 Prof. Dr. Ing., Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Inginerie Hidrotehnică
2  Dr. Ing., Specialist servicii comunitare de utilități publice 
3 Președinte, Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene
* Autorul de corespondenţă: gabriel.racoviteanu@utcb.ro

REZUMAT 
Situația actuală a sectorului de apă și apă uzată - 

caracterizată printr-o diminuare cantitativă și calitativă 
considerabilă a resursei umane disponibile, existența unor 
sarcini importante legate de conformarea României cu 
obligațiile asumate față de Uniunea Europeană, precum 
și necesitatea asigurării sustenabilității pe termen lung 
a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare - a 
determinat coagularea capacităților profesionale existente 
în România în jurul unei noi platforme. Înțelegând 
importanța realizării unui astfel de demers, reprezentanții 
mediului academic din cadrul celor mai reprezentative 9 
(nouă) facultăți de profil din țară au dat curs invitației de 
a se deveni semnatari ai documentelor de constituire a 
,,Platformei  academice în sprijinul sectorului românesc de 
apă și apă uzată‘‘.

ABSTRACT
The current state of play of the water supply and sewerage 

sector – characterized by a shortage in the available 
quantitative and qualitative human resources, existence of 
huge compliance ob-ligations towards the European Union, 
as well as the need to ensure the long term sustainability 
of the water supply and sewerage infrastructure – 
determined the coagulation of all the existing professional 
capacities around a new knowledge platform. Thus, clearly 
understanding the im-portance of such an initiative, the 
representatives of the academia from the most relevant 
9 (nine) technical faculties from all across Romania have 
taken the advantage to become the founding members of 
the ,,Academic Platform supporting the Romanian water 
and sewerage sector’’, as described below.

Cuvinte cheie: 
Platforma academică, sector apă și apă uzată, sprijin 

beneficiari și parteneri cheie

SCOP & OBIECTIV 
Constituirea unei ,,Platforme  academice în sprijinul 

sectorului românesc de apă și apă uzată‘‘ cu participarea 
reprezentanților mediului universitar, are ca scop și principal 
obiectiv asigurarea unui sprijin profesional de înalt nivel în 
beneficiul actorilor implicați în sectorul românesc de apă și 
apă uzată, pentru creșterea nivelului de calitate al serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare și dezvoltarea 
acestuia, prin creșterea performanței resursei umane, 
creșterea nivelului de calitate în pregătirea și realizarea 
investițiilor necesare, în mod special pentru accesarea și 
utilizarea eficientă a fondurilor europene și nu în ultimul 
rând prin dezvoltarea unui cadru legal eficient și eficace.

MEMBRII PLATFORMEI ACADEMICE
Membrii Platformei Academice sunt:

• FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR - 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

• FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI INGINERIA 
MEDIULUI - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI 
MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

• FACULTATEA DE CONSTRUCȚII - UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

• FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA 
MEDIULUI - UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE 
ASACHI” IAȘI

• FACULTATEA DE AGRICULTURĂ - UNIVERSITATEA DE 
ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ IAȘI

• FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI 
ARHITECTURĂ - UNIVERSITATEA DIN ORADEA

• FACULTATEA DE CONSTRUCȚII - UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
DIN CLUJ NAPOCA

• FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR - 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA

• FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ - UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI.
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BENEFICIARI
,,Platforma academică în sprijinul sectorului românesc de 

apă și apă uzată‘‘  se adresează în egală măsură Beneficiarilor 
finali ai proiectelor de investiții - Operatori regionali, 
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, Autorități centrale 
și locale, respectiv Partenerilor cheie implicați, în elaborarea 
și implementarea proiectelor de investiții – Proiectanți, 
Consultanți, Producători și furnizori de tehnologii și 
echipamente, Antreprenori.

DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE & PRINCIPII DE 
FUNCȚIONARE

Principalele DIRECȚII DE ACȚIUNE ale ,,Platformei  
academice în sprijinul sectorului românesc de apă și apă 
uzată‘‘  vor fi orientate la cerere și/sau din proprie inițiativă 
către:

• Acordarea de sprijin pentru Beneficiarii Finali ai proiectelor 
de investiții, prin:
• activități organizate de formare profesională 

(specializare, reconversie, informare);
• sprijin tehnic pentru rezolvarea unor insuficiențe 

sistemice și dificultăți în procesele de operare a 
infrastructurii și de realizare a serviciului public, cum 
ar fi: managementul nămolului rezultat de la stațiile 
de epurare ape uzate, gestionarea pierderilor de 
apă, gestionarea situațiilor de poluări accidentale cu 
impact important asupra proceselor de producere și 
distribuție a apei potabile și alte situații de criză în 
asigurarea apei potabile pentru populație, evacuarea 
și epurarea apei uzate;

• activități tehnice pentru cunoașterea și implementarea 
de tehnologii noi, tehnici moderne de operare, 
optimizarea proceselor tehnologice existente;

• activități de sprijin pentru pregătirea documentațiilor 
de accesare a fondurilor europene (studii aplicate 
de fundamentare a unor soluții tehnice adaptate, 
documentații la nivel de Master Plan, studii de 
fezabilitate, analize și expertize asupra documentațiilor 
existente sau în curs de realizare);

• sprijin tehnic pentru activitățile de reglementare, 
fundamentare a soluțiilor, realizare/expertizare a 
documentațiilor, implementare a investițiilor pentru 

protecția infrastructurii publice și siguranța populației 
(,,infrastructura critică’’);

• sprijin în contactele și demersurile necesare 
de prezentare, fundamentare, susținere în fața 
autorităților române și ale Uniunii Europene, a 
solicitărilor de finanțare a investițiilor din fonduri 
europene și nu numai, după caz;

• activități de sprijin tehnic în procesele de achiziții de 
lucrări, bunuri și servicii (experți tehnici cooptați);

• activități de asistență tehnică la realizarea investițiilor 
(asistență tehnică la recepția și punerea în funcțiune 
a unor utilaje și instalații complexe, expertize tehnice 
în timpul realizării lucrărilor, participare la recepția 
lucrărilor, analize de eficiență tehnică și economică a 
investițiilor realizate);

• activități în plan tehnic, în principal pentru: actualizare 
de standarde și normative, certificări (cum ar fi 
certificarea personalului operatorilor pentru locuri de 
muncă care necesită o înaltă calificare profesională), 
atestări,  modificări și completări de reglementări, 
sprijin la fundamentarea unor Hotărâri și Decizii ale 
autorităților centrale și/sau locale;

• sprijin pentru autorități, în vederea: i) realizării/
finalizării de strategii naționale în sectorul românesc 
de apă și apă uzată; ii) constituirii și operaționalizării 
unei ,,Agenții naționale de formare continuă în 
sectorul românesc de apă și apă uzată‘‘, respectiv a 
unei ,,Autorități naționale de coordonare, îndrumare și 
sprijin pentru Sectorul românesc de apă și apă uzată‘‘.

• Acordarea de sprijin pentru Partenerii cheie implicați:
• sprijin pentru identificarea și/sau adaptarea de soluții 

tehnice la starea și specificul infrastructurii existente, 
a cerințelor comunităților, limitărilor și restricțiilor 
impuse de mediul înconjurător;

• analiza de necesitate, adaptabilitate, eficiență tehnică 
și economică a noilor tehnologii și în consecință, sprijin 
tehnic pentru promovarea acestora;

• asistență tehnică la realizarea unor lucrări speciale, 
montajul de utilaje/instalații complexe și punerea în 
funcțiune a unor tehnologii noi.

Având în vedere faptul că serviciul public de alimentare 
cu apă si canalizare este unul indispensabil pentru populație 
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și pentru activitățile economice, fi ind parte a conceptului de 
siguranță națională, este necesar ca universitățile tehnice să 
fi e sprijinite de toți actorii activi în sector, pentru a se putea 
asigura an de an un număr cât mai mare de viitori studenți 
care să îmbrățișeze profesiile specifi ce domeniului.

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE 
,,Platforma academică în sprijinul sectorului românesc de 

apă și apă uzată‘‘ va acționa în parteneriat instituționalizat 
cu APPFE și este constituită din cadre didactice - 
reprezentanți ai Facultăților/Universităților tehnice din țară 
sau străinătate, care acționează prin procesul de învățământ 
superior în domeniul serviciului public de alimentare cu 
apă și de canalizare, cu participarea unor specialiști de înalt 
nivel profesional din cadrul celorlalți actori activi la nivelul 
sectorului: operatori de servicii, proiectanți, consultanți, 
constructori, furnizori de tehnologie etc. care vor fi  implicați 
în funcție de necesități, în diversele acțiuni specifi ce ale 
“Platformei academice”.

Activitățile de reprezentare și documentațiile elaborate 
vor fi  întotdeauna realizate în numele Facultăților/
Universităților tehnice implicate, pentru a se putea benefi cia, 
la toate nivelele administrative, sociale și profesionale, 
de cea mai înaltă autoritate profesională în domeniu din 
România.

Conducerea și coordonarea activității ,,Platformei 
academice în sprijinul sectorului românesc de apă și apă 
uzată‘, urmează a fi  realizată de către un organism intern 
reprezentativ, denumit ,,Consiliu Tehnic de Coordonare‘‘ 
(CTC).

APPFE își va asuma sarcinile de identifi care, colectare 
și sistematizare a necesităților și cerințelor benefi ciarilor 
și partenerilor cărora li se adresează oferta de sprijin a 
,,Platformei academice în sprijinul sectorului românesc 
de apă și apă uzată‘‘, va realiza toate activitățile specifi ce 
de Secretariat Permanent, administrație și de asigurare 
a resurselor fi nanciare de susținere a activităților și 
documentațiilor care vor fi  realizate.

formare continuă în sectorul românesc de apă și apă uzată‘‘, respectiv a unei ,,Autorități 
naționale de coordonare, îndrumare și sprijin pentru Sectorul românesc de apă și apă uzată‘‘.

 Acordarea de sprijin pentru Partenerii cheie implicați:
o sprijin pentru identificarea și/sau adaptarea de soluții tehnice la starea și specificul infrastructurii 

existente, a cerințelor comunităților, limitărilor și restricțiilor impuse de mediul înconjurător;
o analiza de necesitate, adaptabilitate, eficiență tehnică și economică a noilor tehnologii și în 

consecință, sprijin tehnic pentru promovarea acestora;
o asistență tehnică la realizarea unor lucrări speciale, montajul de utilaje/instalații complexe și 

punerea în funcțiune a unor tehnologii noi.
Având în vedere faptul că serviciul public de alimentare cu apă si canalizare este unul indispensabil 

pentru populație și pentru activitățile economice, fiind parte a conceptului de siguranță națională, este 
necesar ca universitățile tehnice să fie sprijinite de toți actorii activi în sector, pentru a se putea asigura an 
de an un număr cât mai mare de viitori studenți care să îmbrățișeze profesiile specifice domeniului.

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE 
,,Platforma academică în sprijinul sectorului românesc de apă și apă uzată‘‘ va acționa în

parteneriat instituționalizat cu APPFE și este constituită din cadre didactice - reprezentanți ai 
Facultăților/Universităților tehnice din țară sau străinătate, care acționează prin procesul de învățământ 
superior în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, cu participarea unor specialiști 
de înalt nivel profesional din cadrul celorlalți actori activi la nivelul sectorului: operatori de servicii, 
proiectanți, consultanți, constructori, furnizori de tehnologie etc. care vor fi implicați în funcție de necesități, 
în diversele acțiuni specifice ale “Platformei academice”.

Activitățile de reprezentare și documentațiile elaborate vor fi întotdeauna realizate în numele 
Facultăților/Universităților tehnice implicate, pentru a se putea beneficia, la toate nivelele administrative, 
sociale și profesionale, de cea mai înaltă autoritate profesională în domeniu din România.

Conducerea și coordonarea activității ,,Platformei academice în sprijinul sectorului românesc de apă 
și apă uzată‘, urmează a fi realizată de către un organism intern reprezentativ, denumit ,,Consiliu Tehnic 
de Coordonare‘‘ (CTC).

APPFE își va asuma sarcinile de identificare, colectare și sistematizare a necesităților și cerințelor 
beneficiarilor și partenerilor cărora li se adresează oferta de sprijin a ,,Platformei academice în sprijinul 
sectorului românesc de apă și apă uzată‘‘, va realiza toate activitățile specifice de Secretariat Permanent, 
administrație și de asigurare a resurselor financiare de susținere a activităților și documentațiilor care vor fi 
realizate.

***

*******

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION 
IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

FACULTATEA DE INGINERIE A
INSTALAȚIILOR

* * * * * * *

* * * * * * *
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CONDUCTE CERAMICE PENTRU PIPE-JACKING 

 

Steinzeug-Keramo este cel mai mare producător european de conducte, fitinguri și cămine din ceramică vitrificată pentru canalizări gravitaționale. 
Conductele noastre sunt produse în Europa conform standardului european EN 295, atât pentru instalare prin săpătură deschisă, cât și pentru instalare prin 
”pipe-jacking”. 

”Pipe-jacking” definește un concept de instalare fără săpătură a conductelor. Punerea în operă se desfășoară în mare parte în subteran fără a exista 
necesitatea excavării stratului de pământ de deasupra conductei. 

Un avantaj decisiv oferit de aceasta metodă este faptul ca în timpul operațiunilor de instalare a conductelor viața de la suprafața continuă în mare parte 
netulburată; nu există restricții majore la suprafață de-a lungul traseului conductelor. Se poate evita astfel apariția de zone cu trafic congestionat sau 
restricții de desfășurare a activităților comerciale. Zgomotul este limitat, emisiile de praf și CO2 sunt reduse, drumurile rămân intacte, iar flora și fauna sunt 
protejate. Pe scurt, pierderile economice și impactul asupra mediului sunt menținute la un nivel minim. 

DOMENIUL DE APLICABILITATE A TEHNOLOGIEI ”TRENCHLESS” 

 Zone urbane dezvoltate 
 Reabilitări 
 Subtraversări de drumuri / autostrăzi 
 Subtraversări de căi ferate 
 Subtraversări ale cursurilor de apă 
 Instalarea de conducte în zonele de captare a apei. 

Portofoliul Steinzeug-Keramo vă pune la dispoziție conducte din ceramică vitrificată pentru instalare prin pipe-jacking a colectoarelor de canalizare 
gravitațională cu diametre cuprinse între DN150 și DN 600. 

CONTACT: 

m.stefan@steinzeug-keramo.com 
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BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL APLICĂRII FLOCULANȚILOR PENTRU 
TRATAREA APELOR UZATE ȘI A NĂMOLURILOR DE EPURARE

Floculanţii sunt substanțe care au capacitatea de a aglomera particulele solidele aflate în suspensie sau 
particulele coloidale, realizând astfel îndepărtarea acestora din apă, apă uzată sau orice tip de amestec 
lichid. 
Societatea Eco Sistem Proiect S.R.L. este prezentă pe piața din România din anul 2001 cu segmentul de 
produse din categoria floculanților (polimerilor) și coagulanților, utilizați în separarea fazelor lichid-solid.
Produsele Eco Sistem Proiect sunt din categoria ACEFLOC® și ECOFLOC®. 
Calitatea soluțiilor tehnice oferite de Eco Sistem Proiect este demonstrată printr-o serie de aplicații 
desfășurate în România, atât în stații de tratare/epurare municipale, cât şi industriale. Domeniile de 
aplicare a soluțiilor Eco Sistem Proiect sunt sintetizate în Figura 1.

            Figura 1. Domenii de aplicare a soluțiilor Eco Sistem Proiect

Evoluția companiei pe piața din România poate fi evidențiată prin evaluarea numărului de clienți și a 
datelor economice. Chiar de la început am încercat să acoperim atât sectorul privat cât și public din 
domeniul activităților noastre (Figura 2).

Figura 2. Evoluția aplicării soluțiilor Eco Sistem Proiect la nivel național în perioada 2001-2002 și în 
prezent

Bune practici în domeniul aplicării fl oculanților pentru epurarea 
apelor uzate și a nămolurilor de epurare

Floculanţii sunt substanțe care au capacitatea de a 
aglomera particulele solidele afl ate în suspensie sau 
particulele coloidale, realizând astfel îndepărtarea acestora 
din apă, apă uzată sau orice tip de amestec lichid. 

Societatea Eco Sistem Proiect S.R.L. este prezentă pe 
piața din România din anul 2001 cu segmentul de produse 
din categoria fl oculanților (polimerilor) și coagulanților, 

utilizați în separarea fazelor lichid-solid. Produsele Eco 
Sistem Proiect sunt din categoria ACEFLOC® și ECOFLOC®. 

Calitatea soluțiilor tehnice oferite de Eco Sistem Proiect 
este demonstrată printr-o serie de aplicații desfășurate în 
România, atât în stații de tratare/epurare municipale, cât 
şi industriale. Domeniile de aplicare a soluțiilor Eco Sistem 
Proiect sunt sintetizate în Figura 1.
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Filozofia noastră de afaceri, în afară de profesionalismul demonstrat, este de a crea un parteneriat de 
lungă durată cu clienții și stabilirea unor relații constructive între echipe comune de lucru. Putem 
menționa aici cei mai mari clienți din sectorul public de management al apelor și apelor uzate, care sunt 
partenerii noștri de peste 19 ani: Constanța, Cluj, Sibiu, Bistrița, Satu Mare, Galați, Piatra Neamț etc.
De asemenea, am reușit crearea unei infrastructuri care ne permite să oferim un nivel ridicat de servicii 
logistice și să satisfacem nevoile clienților în foarte scurt timp.
Echipa de lucru a Eco Sistem Proiect este implicată în unele Asociații Naționale cu activități în domenii 
precum: mediu, apă și ape uzate, fonduri europene, Asociația Română a Apei, Asociația Parteneriat 
pentru Proiecte, și Fonduri Europene.
Începând cu anul 2009, ECO SISTEM PROIECT are un parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri din 
Bacău și în acest sens, am realizat un laborator comun de cercetare. Acest laborator este implicat în 
activitățile noastre de tratare a apei, a apelor uzate și a nămolului prin utilizarea de floculanți. Imagini cu 
tehnica de laborator sunt prezentate în Figura 3. 

Figura 3. Tehnica de laborator

Din experiența noastră de 19 ani, pe lângă produse de calitate şi know-how-ul aferent implementării acestora în practică, un rol 
important îl constituie efectuarea testelor de laborator care au ca rezultat final personalizarea tratamentului cu floculant pentru 
fiecare beneficiar.

Două direcții principale stau la baza abordării legăturilor cu partenerii noștri:
• Experiența și cunoștințele la nivel înalt, adaptate nevoilor și cerințelor individuale ale clienților le permit acestora să reducă 

în practică costurile.
• Oferirea de soluții personalizate după efectuarea testelor industriale pentru a îmbunătăți eficiența tehnico-economică a 

proceselor evaluate.

Indiferent de nivelul de complexitate, pentru parteneri și colaboratori, Eco Sistem Proiect oferă suport tehnic gratuit.

DETALII SUPLIMENTARE:
S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L., Calea Romanului, 188 E, Bacau, 600377, Romania
https://www.floculanti.ro

Mariana TURCU, Director General; mariana.turcu@ecosistemproiect.eu
Cătălin TIRNOVAN, Director Tehnic; catalin.tirnovan@ecosistemproiect.eu

Filozofi a noastră de afaceri, în afară de profesionalismul 
demonstrat, este de a crea un parteneriat de lungă durată 
cu clienții și stabilirea unor relații constructive între echipe 
comune de lucru. Putem menționa aici cei mai mari clienți 
din sectorul public de management al apelor și apelor uzate, 
care sunt partenerii noștri de peste 19 ani: Constanța, Cluj, 
Sibiu, Bistrița, Satu Mare, Galați, Piatra Neamț etc.

De asemenea, am reușit crearea unei infrastructuri care 
ne permite să oferim un nivel ridicat de servicii logistice și 
să satisfacem nevoile clienților în foarte scurt timp.

Echipa de lucru a Eco Sistem Proiect este implicată în 

unele Asociații Naționale cu activități în domenii precum: 
mediu, apă și ape uzate, fonduri europene, Asociația 
Română a Apei, Asociația Parteneriat pentru 
Proiecte și Fonduri Europene.

Începând cu anul 2009, ECO SISTEM PROIECT are un 
parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău și 
în acest sens, am realizat un laborator comun de cercetare. 
Acest laborator este implicat în activitățile noastre de 
tratare a apei, a apelor uzate și a nămolului prin utilizarea de 
fl oculanți. Imagini cu tehnica de laborator sunt prezentate 
în Figura 3. 

Din experiența noastră de 19 ani, pe lângă produse de 
calitate şi know-how-ul aferent implementării acestora în 
practică, un rol important îl constituie efectuarea testelor 
de laborator care au ca rezultat fi nal personalizarea 
tratamentului cu fl oculant pentru fi ecare benefi ciar.

Două direcții principale stau la baza abordării legăturilor 
cu partenerii noștri:

• Experiența și cunoștințele la nivel înalt, adaptate 
nevoilor și cerințelor individuale ale clienților le permit 
acestora să reducă în practică costurile.

• Oferirea de soluții personalizate după efectuarea 
testelor industriale pentru a îmbunătăți efi ciența tehnico-
economică a proceselor evaluate.

Figura 3. Tehnică de laborator

DETALII SUPLIMENTARE:
S.C. ECO SISTEM PROIECT S.R.L., Calea Romanului, 188 E, Bacau, 600377, Romania
https://www.fl oculanti.ro

Mariana TURCU, Director General; mariana.turcu@ecosistemproiect.eu
Cătălin TIRNOVAN, Director Tehnic; catalin.tirnovan@ecosistemproiect.eu
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În 2008 a fost semnat contractul pentru extinderea și 
reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea, 
finanțat pe POS-Mediu, proiect care a reprezentat primul pas 
al investițiilor pe termen lung (Master Plan), în aglomerările 
urbane Tulcea, Sulina, Isaccea și Măcin.

Județul Tulcea, are o particularitate: deși reprezintă 
3,56% din suprafața țării, are cea mai mică densitate a 
populației, acest lucru influiențând atât volumul cât şi 
structura serviciilor necesare de apă și apa uzată.

Rata de conectare a populației la sistemul de alimentare 
cu apă în județ, variază de la zero în unele zone îndepărtate 
din mijlocul Deltei, până la aproape de 100%. Rata de 
conectare la sistemul de apă potabilă verificată din punct 
de vedere microbiologic este cea mai scăzută în zona din 
mijlocul Deltei datorată, în principal, de condițiilor hidro - 
morfologice specifice. Mijlocul Deltei este un pământ nou 
format, alcătuit din straturi de sedimente depuse, și de 
aceea nu se pot fora puțuri în aceste zone.

Aria de operare a Societații Aquaserv S.A. Tulcea nu 
corespunde în intregime cu aria sistemelor de alimentare cu 
apă și a aglomerarilor definite pentru județul Tulcea.

În mai 2017 a fost semnat contractul de asistență  “Sprijin 
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în 
perioada 2014 – 2020” cu Louis Berger SAS, leader, S.C. 
Safege SAS, S.C. Louis Berger S.R.L, SC Ecorec Environment 
SRL, asociați - in calitate de Consultant, proiect realizat prin 
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in 
conditii de management eficient al resurselor”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea 
documentațiilor tehnico-economice, necesare pentru 
continuarea strategiei regionale, pentru dezvoltarea 
sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor 
asumate de România, prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe 
parcursul procesului de evaluare a Aplicației de Finanțare și 
de atribuire a contractelor. 

Pentru implementarea noului proiect major, estimat 
la valoarea de 173.069.786 euro, Operatorul Regional SC 
Aquaserv SA Tulcea își va extinde aria de operare și către alte 
aglomerări din județ, care au fost incluse în lista investițiilor 
prioritare. Proiectul va fi implementat în localitățile: orașul 
Babadag, comuna Carcaliu, comuna C.A. Rosetti și satele 
aferente Sfiștofca, Letea, Periprava, comuna Chilia Veche, 
comuna Ceatalchioi și satele aferente Pătlageanca, Plauru, 

Sălceni, comuna Crișan, inclusiv 
localitățile Caraorman și Mila 23, 
orașul Isaccea, inclusiv cartierele 
Revarsarea și Tichilești, orașul 
Măcin, comuna Maliuc inclusiv 
localitățile Gorgova, Partizani, 
Ilganii de Sus, sat Mineri 
aparținător comunei Somova, 
comuna Mahmudia, comuna 
Pardina, orașul Sulina, Municipiul 
Tulcea, comuna Văcăreni (5 
orașe și 9 Unități Administrativ 
Teritoriale) 

O abordare mai dinamică a implementării proiectelor europene
VALENTIN IFRIM – CATRINESCU1* 
1 Director General, S.C. Aquaserv S.A. Tulcea
* Corespondenţa: secretariat_tl@yahoo.com

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea
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Infrastructura de apă
Pentru zona urbană, au fost propuse investiții  în scopul:
• Respectării indicatorilor de calitate ai apei și 

asigurării debitului necesar pentru alimentarea cu apă a 
localităților Tulcea, Măcin prin extinderea sursei subterane 
Măcin, reabilitarea sursei de apă Satu Nou, pentru localitatea 
Babadag;

• Reducerii pierderilor de apă și prin reabilitare/
redimensionare conductelor de aducțiune/transport /
distribuție ;

• Îmbunătățirii întreținerii sistemului - reabilitare 
stații de pompare (Satu Nou, Fabrica de Zahar, Cabanei) în 
cazul localității Babadag;

• Reabilitare rezervoarelor în Babadag, rezervoare 
aflate în Carierei, Satu Nou, Pădure, Fabrica de Zahăr, Cabanei. 
În Tulcea, în prezent, apa tratată stocată în rezervorul final 
cu un volum de 1,500 m3 și care este amplasat sub filtrele 
rapide de nisip, existente în stația de tratare Tulcea, este 
pompată direct în rețeaua de distribuție și în rezervoarele 
de cotă. Datorită volumului de înmagazinare redus, în cazul 
în care este necesară realizarea unor lucrări de mentenanţă 
a rezervorului, nu poate fi asigurată o autonomie de 
funcționare a sistemului de alimentare cu apăa;

• Reducerea pierderilor aparente și a erorilor de 
măsura prin investiții în contori cu telecitire la distanță.

• Sectorizarea reţelei de distribuţie prin realizarea de 
DMA-uri şi îmbunătățirea bilanţului de apă;

Pentru zona rurală au fost propuse prin Master Plan
• Extindere surse de apă;
• Extindere/reabilitare conducte/transport/

aducţiune/reţele de distribuție;
• Construcţie/reabilitare rezervoare;
• Reabilitare stații de tratare.

Infrastructura de canalizare
Pentru zona urbană și rurală (pentru localitățile cu mai 

mult de 2000 l.e.) au fost propuse investiții  în scopul:
• Realizării gradului de acoperire al reţelei de 

canalizarea de 100 %, incluzând zonele de dezvoltare 
urbană apărute după anul 2014, prin extinderea reţelei de 
canalizare și construirea unor staţii de pompare ape uzate 
noi, inclusiv sisteme SCADA; 

• Îmbunătăţirii întreţinerii sistemelor – prin 
reabilitare staţiilor de pompare – inclusiv monitorizarea 
datelor în sistem SCADA;

• Monitorizării datelor în sistem centralizat prin 
îmbunătăţire sistem SCADA;

• Protecţiei mediului și a sănătăţii populației prin 
investiții aferente sistemului de canalizare propuse în zonele 
inundabile din municipiul Tulcea;

• Îmbunătăţirii întreţinerii sistemului de canalizare 
prin propunerea de investiții pentru  asigurarea optimă a 
intervențiilor  – vidanje, generatoare, ambarcațiuni etc.

Prin proiect urmărim: 
• Respectarea în totalitate a Directivelor UE și a 

legislației românești, în domeniul alimentării cu apă, 
a colectării și epurării apelor uzate, respectiv cerințele 
Normativelor Române NTPA 001 și NTPA 011 și conformarea 
cu Directiva Europena 91/27/EEC, privind apele uzate 
epurate;

• Cresterea gradului de acoperire a populației cu 
servicii de alimentare cu apă și de canalizare până la 100% 
in aglomerarile cuprinse in proiect;

• O populație suplimentară care să beneficieze de o 
mai bună alimentare cu apă de 98.158 locuitori;

• O populație suplimentară care să beneficieze de 
o mai buna epurare a apelor uzate de 111 017 locuitori 
echivalenți;

• Rețea de distribuţie apă potabilă nouă de 137.72 
km; 

• Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă de 
85.53 km;

• Rețea aducțiune nouă de 28.90 km;
• Reabilitare rețea aducțiune de 29.02 km;
• Colector  de 2.94 km;
• Rezervoare înmagazinare noi 10; 
• Rezervoare înmagazinare reabilitate 14; 
• Stații tratare apă noi în număr de 11; 
• Stații pompare noi  noi în număr 40; 
• Modernizarea stațiilor de epurare ape uzate din 

aglomerările Tulcea (100.000 l.e.), Măcin (10 000 l.e.), 
Babadag (10 000 l.e.), Sulina (5 000 l.e.), Isaccea (5 000 
l.e.), Mahmudia (3 480 l.e.). Se va construi o instalație de 
recuperare a energiei din nămol;
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• 2 stații epurare ape uzate noi, câte una la Văcăreni și 
la Chilia – Veche;

• Sistemele utilizate pentru producția de apă potabilă 
din apa de suprafață vor fi reabilitate, iar cele care utilizează 
surse subterane, precum puțurile, vor fi extinse prin foraje 
pentru a avea acces la aceste surse;

•  Emisiile anuale vor fi reduse cu aproximativ 19 000 
de tone de CO2 ca urmare a recuperării energiei din nămol;

• Infrastructura îmbunătățită va reduce costurile 
operaționale și va îmbunătăți accesul la apă potabilă de 
calitate și la colectarea și epurarea apei uzate. Scurgerile din 
canalizare și poluarea apei vor scădea. Astfel, se vor reduce 
poluarea mediului și riscul de boli și se vor îmbunătăți 
sănătatea și nivelul de trai al cetățenilor;

• Se vor crea locuri de muncă pe parcursul fazelor de 
implementare și operaționale ale proiectului. Pe parcursul 
acestei ultime faze se estimează că se vor ocupa cel puțin 35 
de posturi noi.

ELEMENTELE SPECIFICE PARTICULARE JUDEȚULUI 
TULCEA
• Foarte multe dintre localități sunt situate în zone 
izolate;
• Accesul către marea majoritate a localităților din 
Deltă este dificil, putând fi realizat numai pe apă, fapt care 
determină creşterea costurilor de investiție și a manoperei;
• Numărul de locuitori, în multe dintre localități este 
redus sau foarte redus, iar densitatea populației este de 
asemenea foarte scăzută, fapt ce determina costuri specifice 
în anumite situații foarte ridicate;
• Gradul redus de dezvoltare al sistemului de 
alimentare cu apă sau inexistent în multe situații ;
• în anumite situații au fost dezvoltate investiții care 
nu s-au finalizat și care nu au putut fi preluate de către 
autoritatile locale și implicit nu au putut fi predate către 
operatorul regional;
• Dificultățile operării sistemelor de alimentare cu apa 
și canalizare existente sunt ridicate în localitățile mici, pe de 
o parte generate de schemele inadecvate ale sistemelor, pe 
de altă parte de lipsa forței de muncă cu calificarea necesară;
• Delta este o zonă turistică intensă, chiar dacă 
infrastructura turistică, dar și edilitară nu țin încă pasul 
cu necesitățile. Forma de turism practicată este cel mai 

adesea un turism greu de cuantificat, datorită faptului 
cş turiştii locuiesc în gazdă, deși hotelurile și pensiunile 
nu sunt puține. De asemenea, se remarcă faptul că exista 
foarte multe case de vacanță care sunt locuite temporar, în 
weekend-uri sau în perioada de sezon. Toate aceste aspecte 
constituie elemente importante care determină modul de 
dimensionare a obiectelor sistemului de alimentare cu apă, 
pentru că în sezon apar vârfuri ale cerinței de apă, cu mult 
mai mari decât cerința din extrasezon, care cuprinde numai 
locuitorii rezidenti;
• În multe dintre localitățile proiectului, autorităţile 
locale au accesat programe de reabilitare și extindere 
a drumurilor prin instrumente de finanţare locale și au 
obligaţia în acest sens să realizeze lucrările înainte de 
lucrările care vor avea loc în sistemele de alimentare cu 
apă și de canalizare, fapt care a determinat prevederea 
de măsuri speciale în realizarea lucrărilor prevăzute prin 
proiect, determinând cel mai adesea creşterea artificială a 
costurilor;
• Un aspect deosebit îl constituie condițiile 
hidrogeologice, geotehnice și de mediu care, conform 
studiilor realizate, indică modificări ale calității apei din 
surse subterane în anumite zone ale Deltei (C.A. Rosetti), 
intruziune salină, fapt care determină selectarea doar a 
anumitor surse de apă;
• Pământul din zona Deltei este un pământ nou în 
formare, nu este încă stabilizat;
• Numărul de locuitori redus din anumite aglomerări, 
sub 2 000 l.e., a determinat imposibilitatea adoptării de 
sisteme de canalizare și epurare;
• Peste 80% din suprafaţa judeţului are statut de arie 
protejată și există potențiale cerințe mai stricte legate de 
protecția mediului. 

Pentru proiect, au fost emise două certificate de urbanism, 
primul pentru toate localitățile din proiect, emis de Consiliul 
Judeţean Tulcea și al doilea cuprinzând completări pentru 
municipiul Tulcea și orașul Sulina, emis tot de Consiliul 
Judeţean Tulcea. Au fost obţinute avizele de la: 

1. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea și 
Ministerul Culturii

2. Acordul Consiliului Județean Tulcea (pentru lucrări 
în zona drumului judeţean);

3. A.F.D.J. R.A. Galaţi;
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4. C.N. A.P.D.M. S.A. Galaţi;
5. S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş;
6. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
7. A.N.I.F. Tulcea
8. S.G.A. Tulcea (în condiţiile Ordinului nr. 662/2006)
9. Statul Major General (în condițiile H.G. nr. 62/1996)
10. Securitate la incendiu
11. Sănătatea populației;
12. Acordul Inspectoratului Judeţean în Construcţii 

Tulcea;
13. Expertiza Tehnică;
14. Alimentare cu apă;
15. Canalizare;
16. Alimentare cu energie electrică;
17. Salubritate;
18. Tulcea Gaz;
19. Măcin Gaz;
20. Acordul de Mediu, emis de Administraţia Rezervaţiei 

Biosefera Delta Dunării - ARBDD
Sunt în perioada de aprobare cele de la: 
1. CNAIR – Direcţia Regională de Drumuri și Poduri 

Constanţa;
2. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. – 

Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța
3. Acordul legal al deținătorilor de terenuri / bunuri 

/ rețele afectate – subtraversări ale Dunării, de la Apele 
Române.

Ne propunem semnarea Cererii de finanţare pentru 
proiectul major până în 30-09-2020 urmând să lansăm 
achiziţionarea contractelor de lucrări și servicii în semestrul 
II al anului 2020.

În ceea ce priveşte cea de a doua fază a proiectului de 
pe POS, prevăzută a fi finalizată până la sfârșitul anului 
2023, am avut de întampinat următoarele: în perioada 
2018 - 2019 am organizat şi derulat 3 proceduri de achiziție 
publică la valoarea cu care s-au fazat, toate anulate din lipsa 
de ofertanți. Lipsa ofertanţilor pentru execuţia lucrărilor a 
fost cauzată de faptul că valoarea estimată era sub costul 
real necesar, rezultând că, pentru finalizarea lucrărilor sunt 
necesare fonduri suplimentare. Au fost făcut actualizate 
a costurilor lucrărilor rest de executat şi a rezultat o 
valoare de 45.902.811,90 lei. Aceşti bani au fost asigurați, 
conform Anexei la OUG 60/30 aprilie 2020 privind unele 
măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007-
2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020, prin care se asigură 
sursele de finanţare pentru implementarea proiectelor de 
infrastructură fazate.

Nu în ultimul rand, ne propunem o altă abordare, din 
punctul de vedere al comunicării și anume ”Suntem în slujba 
cetățeanului, trebuie să comunicăm cât mai profesionist și 
deschis!”
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CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL a dat 
startul proiectului UNITĂȚI MOBILE DE RECICLAJ 

LICHID ȘI DEȘEURI SOLIDE

CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES SRL, cu sprijinul unei subvenții din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
intermediul SEE și Mecanismele Financiare Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului „ SMEs Growth Romania”, a fost 
lansat luni, 03 Martie 2020, Proiectul UNITĂȚILOR MOBILE DE RECICLARE A DEȘEURILOR LICHIDE ȘI SOLIDE, conform 
contractului 2018/116010.

Proiectul va fi implementat în județul Dâmbovița. Acesta va fi pus în aplicare până la 28 februarie 2021, cu o valoare totală 
de 1.578.644 EUR.

Serviciile care vor fi furnizate de Consultech se referă la închirierea echipamentelor pentru separarea mecanică a apelor 
uzate cu ajutorul centrifugelor decantoare și a separatoarelor centrifuge cu discuri pentru reciclarea deșeurilor lichide și 
solide din industria alimentară, prelucrarea peștelui, prelucrarea cărnii, spalari industriale, stații de epurare a apelor uzate 
municipale.

Acest parteneriat este posibil prin relațiile bilaterale dintre Norvegia și România, promovate de programul de finanțare.

    Rezultatele sunt:

• 27000 tone colectare anuale de deșeuri din procesele operaționale de reutilizare sau reciclare

• 40 mwh Scădere anuală a consumului de energie

• 900 tone anuale de reutilizare a deșeurilor prelucrate pentru alte procese operaționale

• 900 tone anuale de reutilizare sau reciclare / recuperare a apei sau a materialelor solide

• 5 noi locuri de muncă vor fi create prin intermediul proiectului.
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Echipamentele mobile vor include unități de tip plug&play skid, echipate cu toate accesoriile necesare, cum ar 
fi pompe, maceratoare, sisteme de polimeri, transportoare solide, panouri de control, CIP.  

 

 
 
 
 
CONTACT: 
Andreea Lupu, Inginer Suport Tehnic, Telefon: (+4) 0741 807 022 E-mail: andreea.l@consultech.ro 
 
 
Despre CONSULTECH  
 
Experiența CONSULTECH pe piața românească a început cu furnizarea de soluții de echipamente specializate pentru miscarea, 
răcirea, filtrarea fluidelor, solidelor și gazelor. Obiectivul nostru se bazează întotdeauna pe furnizarea de soluții fiabile pentru 
utilizatorii finali, în principal unitati de producție / prelucrare și instalații de ape uzate municipale / industriale. 
Evoluția CONSULTECH a însemnat adaptarea la cerințele dinamice și diverse ale mediului industrial zonal, prin oferirea de 
echipamente personalizate pentru petrochimie, metalurgie, serviciile de tratare a apelor uzate.  
 
https://consultech.ro/  
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INNOLET® 
epurarea apelor meteorice poluate 

 
 

     INNOLET® - sinteză: 
 

 

1. Filtru rapid pentru epurarea descentralizată a apelor meteorice poluate, 
provenite de pe suprafete carosabile 

2. Patron filtrant pt. montarea  în guri de evacuare stradală (GES), existente, 
sau noi 

3. Realizează o performanţă ridicată de epurare, de: 
- hidrocarburi aromatice policiclice: uleiuri minerale, etc. 
- metale grele: Zn, Pb, Cu 97% etc. 

4. Înlocuieşte cu succes separatorul de hidrocarburi, clasic 

5. Evită costuri, cu modificări ale sistemului de canalizare existent şi de lucrări 
specifice: săpături, spargere de suprafeţe circulabile, devieri - conducte de 
canalizare etc. 

6. Suprafaţă de evacuare: între 250 m²  ÷   max. 400 m² 

7. Elementele componente - din oţel inoxidabil V2A 

8. Filtrul: substrat filtrant mineral; durata de utilizare de 1 an 

9. Realizează o epurare şi evacuare sigure ale apelor pluviale preluate 

 
 
 

 
 

 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT: 
Marius POP <M.Pop@funkegruppe.de> 

Zn, Pb, Cu AFS P MKW PAK 

97 % 90% 99% 80% 60% (Suma) 
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