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SOLUŢII DETECŢIE PIERDERI APĂ
“Pe întreg globul resursele de apă continuă să fie risipite, pierdute şi distruse. 

Consecinţele pentru umanitate sunt grave”
Ban Ki Moon Secretar General al ONU, Decembrie 2007 

Începând cu anul 2018, SC ENVIROTRONIC SRL vă oferă: HWM UK - Halma Water Management, producător
recunoscut mondial de echipamente pentru detecţie pierderi apă şi telemetrie.

REŢEA INOVATIVĂ FIXĂ DE LOGGERI ACUSTICI

PermaNET+  este un sistem fix de detecţie şi monitorizare 
pierderi apă în reţelele de alimentare cu apă şi este caracterizat 
prin monitorizare continuă a reţelei şi transmiterea stării reţelei în 
timp real împreună cu fişierele de sunet captate în caz de pierdere, 
prin internet către Platforma DataGate sau către un server propriu. 
PermaNET+ funcţionează împreună cu Google Maps pentru 
a permite verificarea în timp real pe ecran astfel încât echipele 
de remediere să poată interveni rapid în zonele identificate cu 
probleme. Un algoritm elaborat de HWM interpretează sunetul 
înregistrat de microfon pe baza nivelului, a frecvenţelor şi a 
distribuţiei acestora şi va da indicaţii foarte precise referitoare la 
identificarea pierderilor, SIM de date Roaming, acces la DataGate 
şi baterii cu durata de viaţă de 5 ani, incluse.

LOCALIZAREA PIERDERILOR 
Corelare pe teren
PCorr+, Touch Pro, SoundSens i

Corelatoarele PCorr+ permit operatorilor de reţele de apă să 
localizeze rapid şi eficient pierderile. Acestea pot fi instalate 
permanent, semipermanent sau “lift and shift” şi permit corelarea 
sunetului fără a fi necesare recuperarea lor şi descărcarea datelor 
în birou, funcţionând “drive-by”. Loggerii pot memora datele 
până la o lună. 

Corelatorul portabil TouchPro se caracterizează prin măsurători 
rapide şi precise în cele mai dificile situaţii – conducte de plastic 
sau de diametre mari, locaţii greu accesibile, etc.

CONFIRMAREA LOCAŢIILOR
Microfoane de sol 

DXmic, DXmic Pro, Xmic

Microfoanele de sol DXMic şi DXMic PRO se caracterizează prin 
calitate ridicată a sunetului, a înregistrării audio, accesibilitate 
uşoară a datelor, grafică multifuncţională şi uşurinţă în utilizare. 
Pot fi utilizate atât cu sonde tip tija cât şi cu sonde tip “elefant”. 
Dispun de moduri de filtrare automată sau manuală a distribuţiei 
acestora şi va da indicaţii foarte precise referitoare la identificarea 
pierderilor, SIM de date Roaming, acces la DataGate şi baterii cu 
durata de viaţă de 5 ani, incluse.
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  Societatea REPARAŢII INDUSTRIALE GENERALE SRL vă poate furniza un pachet complet de produse şi 

servicii destinate activităților industriale. 
 
    Având la bază cei mai importanți producători de piese şi echipamente industriale şi un departament de 

service format din profesioniști, cu o secție echipată conform standardelor în vigoare, vă putem oferi: 
 

1) Reparații: pompe, reductoare, motoreductoare, motoare și diverse alte echipamente  
(vezi link: http://www.reparatii-industriale.ro/Servicii-de-reparatii/Reparatii-pompe-)  
Contact: servicepompe@reparatii-industriale.ro; servicereductoare@reparatii-industriale.ro. 

 
2) Servicii de mentenanță și reparații pe bază de abonament, pentru aceleași tipuri de echipamente 

enumerate mai sus. 
 

3) Piese de schimb: rulmenți, tehnică lineară, curele, cuplaje vaseline etc. 
 

4) Servicii de audit, expertiză tehnică și soluții COST-SAVING pentru echipamente diverse care conduc 
la creșterea performanței și siguranței în funcționare. 

 
5) Echipamente noi şi piese de schimb pentru: pompe centrifugale, pompe de vid, reductoare, 

motoreductoare, cuplaje și motoare. 
 

6) Echipamente complexe de uscare nămoluri de epurare; biomasă; uscare dejecții de la ferme de păsări şi 
animale. 

 
7) De asemenea, o parte din portofoliul nostru de servicii o găsiți și în SICAP la secțiunea Catalog de produse 

şi servicii. 
 

 
 
 

Vă invităm să vizitați site-ul nostru: www.reparatii-industriale.ro 
 
 
 



Nr. 4, martie 2021

Cuvânt introductiv - BURNAR FLORIAN........................................................................................................................2
Personalități marcante în domeniul serviciilor publice:  Stan Vidrighin 
- FLORESCU CONSTANTIN, BERCA CRISTINA, MIREL ION................................................................................................3
Justificarea tehnico – economică a reabilitării reţelelor de distribuţie a apei potabile şi de canalizare 

- ALEXANDRESCU CONSTANTIN, RĂUȚU RADU ȘTEFAN................................................................................................8 
Reliningul, soluția magică pentru reabilitări - AMIANTIT PIPE SYSTEMS.....................................................................15 
Portret – Tineri specialiști - COȘOIU IOAN COSTIN, PARASCHIV LAURENȚIU.................................................................17
Linii de peletizare a nămolurilor după uscare. Valorificare judicioasă - REPARAȚII INDUSTRIALE GENERALE..................19
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş 
în perioada 2014-2020 - BURCUȘ MIHAI, LECA VALENTIN, DUMITRU MARIANA, MIHĂESCU MARIA............................21
Grupul Wilo, câștigător al premiului german de sustenabilitate  2020! - WILO ROMÂNIA...........................................24
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - BACOȚIU CIPRIAN..................................25
VIVAB testează acizii grași volatili - Analizor online  - HACH LANGE ROMÂNIA............................................................26
Importanța calculului static în proiectarea sistemelor de canalizare - STEINZEUG KERAMO........................................28
Conversia decantoarelor statice în decantoare suspensionale. Studiu de caz - Uzina de apă Ggaba II, Uganda 
- RACOVIȚEANU GABRIEL,  JERCAN ALEXANDRU...........................................................................................................29
Facultatea de Hidrotehnică - Un reper pentru profesioniștii din domeniu 
– DIMACHE NICOALE ALEXANDRU, RACOVIȚEANU GABRIEL.........................................................................................36
Aplicarea corectă a utilizării floculanților în tratarea nămolurilor pe termen lung - ECO SISTEM PROIECT  .................38
The best water - a solid reason – TRM........................................................................................................................39
Licențierea operatorilor de apă în Statele Unite ale Americii și în România. O paralelă 
- RĂDULESCU DAN,  MARCU CĂTĂLINA, DRAGOMIR MARIUS.......................................................................................40
Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara - FLORESCU CONSTANTIN............................................51
TeraPlast - Soluții complete, profesionale pentru rețele de apă, canalizare și gaz – TERAPLAST..................................53
Analiza calitativă, on-line, în rețelele de apă potabilă – Sistem PIPE::SCAN – TEHNOINSTRUMENT............................55
Rezultatele Concursului de fotografie nr. 4 - RACOVIȚEANU GABRIEL .........................................................................56
Soluții eficiente pentru curățarea și întreținerea  rețelelor de canalizare - VESTRA INDUSTRY.....................................58
Probleme de epurare a apelor uzate provenite de la întreprinderi industriale 
- А.F.LICHII, А.I. RUSNAC, V.V. COZLOVSCHII, E.F. NARTEA, А.B. LARIN...........................................................................60
PREMIILE REVISTEI EDILITATEA – EDIȚIA 2020!...........................................................................................................68 
Proiect integrat gospodărie de apă cu staţie de tratare şi pre-epurare apă implementat cu succes 
de CVWATER în incinta spitalului judeţean de urgenţă Bacău – CVWATER..................................................................70
Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj - BÎRSAN CRISTIAN CLAUDIU...................................72

Notă: Drepturile asupra mărcii EDILITATEA aparţin în exclusivitate APPFE. 
Este permisă reproducerea parţială a materialelor cuprinse în această revistă cu menționarea sursei.

EDITOR
Asociaţia Parteneriat
pentru Proiecte şi Fonduri Europene
Adresa: Splaiul Unirii nr. 16, etaj 8,     
camera 806, Sector 4, București
Telefon: 021 555 10 93
Fax: 021 555 10 94
E-mail: office@appfe.ro
https://www.appfe.ro/ro/ 

COORDONATOR 
Costin BEREVOIANU 
 
COMITETUL EDITORIAL
Epsică CHIRU - Director 
Florian BURNAR – membru
Dan RĂDULESCU - membru

 
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
Gabriel RACOVIȚEANU – Preşedinte
Constantin FLORESCU – membru 
Alexandru DIMACHE – membru
Anton ANTON - membru 
Dan GOMBOȘ – membru
Victor MOLDOVEANU - membru 
Mihai Viorel BURCUȘ - membru 
Elena VULPAȘU – membru 
Csaba BAUER - membru 
Adrian CRÎNGAȘ – membru 
Cătălina MARCU - membru
Eduard DINEȚ– membru
Valentin FEODOROV – membru   
Loretta BATALI – membru   
Augustin BOER – membru

ISSN 2734-4576
ISSN-L 2734-4576

Autorii sunt responsabili pentru alegerea 
și prezentarea informaţiilor şi datelor
conținute în articole și pentru opiniile 
exprimate, care nu sunt neapărat 
ale APPFE, nu sunt aprobate de APPFE 
și nu angajează APPFE. 
Denumirile folosite, declarațiile făcute 
și prezentarea materialelor din  această 
publicație nu implică existenţa 
vreunui aviz din partea APPFE 
sau a organismelor de conducere 
ale APPFE.

Imprimată de:
REGATA Print
Str. Ulieşti, nr. 11-21, 
Sector 4 , Bucureşti
E-mail: regataprint@gmail.com
https://www.regataprint.ro 

CUPRINS

EDILITATEA 
Revistă despre proiecte şi servicii publice
Publicaţie trimestrială a Asociaţiei Parteneriat pentru 
Proiecte şi Fonduri Europene (APPFE)



2 E D I L I T A T E A  N r .  4  /  M A R T I E  2 0 2 1

Și, pentru că datoria noastră este și de a ne uita spre 
viitor, rubrica Portret – Tineri specialiști, propune atenției 
dumneavoastră două profile de specialiști cu rezultate notabile în 
activitatea lor și cu perspective frumoase de dezvoltare a carierei 
în viitor. În aceeași notă se înscriu și primele articole de promo-
vare a facultăților membre din ,,Platforma Academică în sprijinul 
sectorului românesc de apă și apă uzată’’ cărora Edilitatea le va fi 
gazdă începând cu acest număr, alăturându-se astfel eforturilor 
conducerilor acestor facultăți de atragere a tinerelor generații către 
învățământul tehnic superior.

În același timp, Revista Edilitatea, la fel ca Newsletter-ul APPFE, 
continuă să fie o punte între realitățile românești și progresele de 
la nivel mondial, fie că este vorba despre evoluțiile tehnice și teh-
nologice sau respectiv despre soluții identificate pentru a răspunde 
contextului actual aflat într-o continuă schimbare. În acest spirit 
se înscrie și articolul dedicat licențierii operatorilor de apă, o para-
lelă extrem de sugestivă între modelul utilizat în Statele Unite ale 
Americii și modelul din România. Rezultatul analizei efectuate de 
către doi foarte buni profesioniști din rândul specialiștilor noștri 
dezvăluie un adevăr șocant, care ar trebui să constituie un motiv 
de reflecție, atât pentru autoritățile responsabile, cât și pentru 
comunitatea profesională: în timp ce procesul de licențiere în SUA 
este unul calitativ, având în centru individul și capacitatea sa pro-
fesională de a opera sistemele și încurajând formarea profesională 
pe tot parcursul vieții, în Romania procesul de licențiere este în 
esență unul cantitativ, resursa umană jucând un rol neglijabil în 
procesul de licențiere. Dar... mai multe informații veți regăsi în 
articolul pe care vă invit să îl parcurgeți. Tot în direcția diseminării 
cunoașterii și a bunelor practici, semnalez publicarea unui excelent 
material care prezintă rezultatele unui proiect realizat de un colec-
tiv românesc de profesioniști în îndepărtata Africă, o veritabilă 
demonstrație de îmbinare a cunoștințelor teoretice și a experienței 
practice de lucru.

Totodată, în linie cu direcțiile noastre strategice, continuăm 
să aducem în atenția specialiștilor experiențe ale membrilor și 
partenerilor noștri în accesarea finanțării europene. Remarc, în 
egală măsură apariția a două articole consistente, unul dedicat 
prezentării proiectului regional Argeș 2014-2020, recent aprobat, 
și un altul aferent unui studiu de caz foarte bine fundamentat 
privind justificarea tehnico-economică a reabilitării rețelelor de 
distribuție a apei potabile și de canalizare, desprins din procesul de 
pregătire a unui proiect major de investiții finanțat în cadrul POIM 
2014-2020. Interesant este de menționat faptul că cel de-al doilea 
articol prezintă o sumă de experiențe ale experților JASPERS și ale 
consultanților însărcinați cu pregătirea studiului de fezabilitate și 
a aplicației de finanțare, fiind nevoiți să subliniem cadrul de bună 
colaborare stabilit pentru realizarea a ceea ce putem numi, fără 
ezitare, drept un material de referință.

Traversând o perioadă a istoriei în care există o tendință 
din ce în ce mai evidentă de ignorare și de neglijare a trecutului, 
ne ambiționăm să ne poziționăm în sens opus acestui curent, 
propunându-ne să inaugurăm începând cu următoarele ediții 
ale Revistei Edilitatea o nouă secțiune generic denumită ,,Lucrări 
inginerești de excepție’’, prin care să aducem în atenția publicului 
larg și a profesioniștilor sectorului realizările remarcabile ale cul-
turii tehnice românești înfăptuite de-a lungul timpului. Încurajăm 
membrii și partenerii noștri să ni se alăture și în noua inițiativă. 

În cuprinsul revistei veți regăsi, de asemenea, un articol reali-
zat cu implicarea unui colectiv de specialiști din cadrul Apă Canal 
Chișinău care deschide calea unei colaborări și a unui parteneriat 
solid al Asociației noastre cu principalul operator de apă și apă 
uzată din Republica Moldova.

Închei acest cuvânt introductiv felicitând autorii articolelor, 
Comitetul Editorial și Consiliul Științific pentru munca rodnică 
depusă pentru realizarea a încă unui număr de excepție al Revistei 
Edilitatea!

CUVÂNT INTRODUCTIV
Numărul 4 al Revistei EDILITATEA aduce în atenția comunității profesionale 
o personalitate remarcabilă a culturii tehnice dar și a vieții sociale și politice 
românești din prima parte a secolului  20, inginerul Stan Vidrighin, un profesionist 
desăvârșit, insuficient cunoscut și apreciat în zilele noastre dar ale cărui realizări 
continuă să impresioneze. Veți descoperi parcurgând articolul realizat de un 
colectiv inimos, sub coordonarea Domnului Profesor Dr. Ing. Constantin Florescu, 
ca și din materialul de prezentare a ofertei educaționale a Facultății de Construcții 
din cadrul Universității Politehnica Timișoara, o parte din sufletul și din farmecul 
Timișoarei, capitala europeană a culturii în anul 2023.

Florian Burnar,
Președinte APPFE
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REZUMAT 

Inginerul Stan Vidrighin se înscrie în rândul  personalităţilor 
româneşti ale începutului de secol XX care s-a remarcat prin 
modul în care a conceput, executat şi a organizat exploatarea 
sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare 
din Timişoara. În cursul anilor 1919 şi 1920, în calitate de 
Primar al oraşului, pornește demersurile pentru înființarea la 
Timişoara a Şcolii Politehnice.  În perioada 1922-1924 Stan 
Vidrighin a fost desemnat să soluţioneze alimentarea cu apă a 
oraşului București, organizând şi aici exploatarea Gospodăriei 
Comunale pe principii comerciale, prin înființarea  societății 
ACB. În următorii ani conduce cu succes destinele mai multor 
instituţii din ţară. 

ABSTRACT

Engineer Stan Vidrighin is one of the Romanian personalities 
of the early twentieth century who stood out for the way he 
designed, executed and organized the operation of centralized 
water supply and sewerage systems in Timișoara. During the 
years 1919 and 1920, as Mayor of the city, starts the steps for 
the establishment of the Polytechnic School in Timişoara. In 
the period 1922-1924 Stan Vidrighin was appointed to solve 
the water supply of the city of Bucharest, organizing here also 
the exploitation of the Communal Household on commercial 
principles, by setting up the CBA company. In the following 
years he successfully leads the destinies of several institutions 
in the country.

Cuvinte cheie: 
Alimentare cu apă, canalizare

Stan Vidrighin (Figura1) s-a născut la Rășinari în 28 
ianuarie 1876, a urmat școala primară în localitatea natală 
și liceul din Sibiu. În perioada 1896-1900 își continuă 
studiile la Universitatea Politehnică din Budapesta unde 
obține o diplomă în inginerie, după care urmează studiille 
postuniversitare de specialitate la Politehnica din Viena. 
Tot în capitala Imperiului Habsburgic îşi începe şi practica 
de inginer, pe care o continuă în localitatea Şopron din 
Ungaria, în cadrul Serviciului tehnic al orașului. În anul 1907, 
Primăria Timișoara îl angajează pe inginerul Stan Vidrighin 
pentru a soluţiona alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului 
Timişoara [1],[2],[5]. Pentru realizarea acestor proiecte, 
inginerul Stan Vidrighin efectuează o documentare tehnică 
în orașele Dresda, Berlin, Hamburg, Karlsruhe, Strasbourg 
şi Londra. Întors la Timișoara, elaborează, într-o concepție 
proprie, noile proiecte. Începe cu proiectarea şi execuția 
sistemului de canalizare, urmând ca lucrările de alimentare 
cu apă să fie realizate după finalizarea canalizării, astfel 
încât apele reziduale provenite de pe vatra localităţii să fie 
preluate imediat de sistemul de canalizare realizat.

Canalizarea orașului Timișoara a fost concepută să 

PERSONALITĂȚI MARCANTE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE: STAN VIDRIGHIN
FLORESCU CONSTANTIN1*,  BORCA CRISTINA2 , MIREL ION1

1Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Hidrotehnică
2Șef Birou Comunicare și Relații Publice, Aquatim SA - Operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Timiș
*E-mail autor de corespondenţă: constantin.florescu@upt.ro 

 Figura 1 - Inginer Stan Vidrighin               
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funcționeze în sistem unitar, apele uzate şi cele meteorice 
fiind colectate şi transportate către stația de epurare 
printr-o reţea comună de canale. Soluţia propusă a fost 
determinată de nivelul foarte ridicat al apelor subterane 
dar şi de panta redusă a terenului, cu scopul de a se evita 
inundarea orașului în cazul unor precipitaţii abundente. 
Lucrările reţelei de canalizare au început în 13 mai 1909, cu 
cele două colectoare principale, amplasate unul pe malul 
drept la patru metri adâncime şi cel de al doilea pe malul 
stâng al canalului Bega la cinci metri adâncime.

Datorită acestor condiţii de teren deosebite, tranşeele 
pentru pozarea colectoarelor au fost prevăzute cu sprijiniri 
puternice (Figura 2).

Pentru spălarea periodică a depunerilor din colectoarele 
de canalizare, pe sectoarele cu viteze reduse de curgere, 
Stan Vidrighin propune amplasarea unor bazine de retenţie 
alimentate cu apă captată din Bega (gravitaţional sau prin 
pompare) şi chiar cu apă subterană din puţurile forate. 

Îndepărtarea sedimentelor/depunerilor din canalele 
colectoare era făcută manual cu ajutorul unor discuri 
dirijate de un lucrător, prin intermediul unor prăjini de 
lemn, prelungite prin îmbinare pe măsură ce discul înainta. 
Un al doilea lucrător, amplasat în căminul din aval, colecta 
depunerile într-o găleată care era ridicată la suprafaţă cu 
ajutorul unui scripete simplu, fiind apoi transportate la 
depozitele de gunoi din afara oraşului. Reţeaua de canalizare 
a fost realizată din tuburi ovoidale (Figura 3a, Figura 3b), cu 
scopul de a se asigura vitezele minime de autocurăţire de 
0,70 m/s în cazul scurgerii numai a apelor uzate menajere.

Lucrările de execuţie la staţia de epurare au început 
în aprilie 1911, atunci când reţeaua de canalizare avea o 
lungime de peste 30 km. Istoria apei în Timişoara continuă cu 
construcţia primei staţii de epurare din ţară, după concepţia 
lui Stan Vidrighin, prevăzută cu o treaptă mecanică pentru o 
capacitate de 570 l/s. Apele epurate erau pompate direct în 

Figura 2 – Construcţia reţelei de canalizare

Figura 3a, Figura 3b - Colectoarele reţelei de canalizare
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Bega, cu două pompe cu piston cuplate la maşini de aburi 
orizontale, iar apele pluviale, separate prin intermediul unui 
deversor, amplasat în amonte de staţia de epurare, erau 
evacuate în Bega cu trei pompe centrifuge cuplate la maşini 
cu aburi [10],[12].

În Figurile 4 şi 5 sunt redate etapele din timpul execuţiei 
staţiei de epurare.

Stația de epurare (Figura 6) a intrat în probe tehnologice 
la data de 26 octombrie 1912. 

Un aspect demn de menţionat este dat de faptul că 
nămolul reţinut în stația de epurare, era folosit în agricultură 
şi viticultură, numai după o deshidratare naturală. În 
curtea staţiei de epurare au fost plantaţi pomi fructiferi şi 
ornamentali, iar aleile şi drumurile de acces erau acoperite 
cu zgură, fiind bine întreţinute. 

Alimentarea cu apă a orașului a fost realizată în anul 
1914, odată cu punerea în funcțiune a stației de tratare 
(Uzina nr.1) și a unei rețele de distribuție a apei potabile 
de 87,40 km, ce putea deservi 50.000 de locuitori. Uzina 
de apă potabilă a fost amplasată în extremitatea  sud-
estică a orașului, fiind prevăzută cu o cameră de aerare prin 
pulverizare, o prefiltrare printr-un strat de cocs și în final, o 
filtrare rapidă printr-un strat de nisip cuarţos, cu scopul de 
a se elimina compuşii de fier şi mangan din apa subterană.  
Clădirea grupului de foraje de la uzina nr.1 (Figura 7) este 

Figura 4 – Stația de epurare în timpul execuţiei lucrărilor

Figura 5 – Clădirea staţiei de epurare în timpul construcţiei 
cu Stan Vidrighin (în mijloc)

Figura 6 - Stația de epurare, 1912

Figura 7 - Clădirea grupului de foraje la Uzina 1 - 1914
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o construcție monumentală, tip cheson, echipată cu pompe 
orizontale la 15 m adâncime faţă de cota terenului.

Sistemul de distribuţie, de tip ramificat, a fost pus în 
funcţiune în anul 1914 fiind prevăzut cu două castele de 
apă, înălţimea turnului fiind de 30 m, cu scopul de a se 
asigura atât compensarea consumului, cât şi presiunea de 
serviciu pe vatra oraşului.

Castelul de apă din cartierul Iosefin a fost construit în 
anul 1914, iar cel din Fabric a fost ridicat cu doi ani mai 
devreme. După eliminarea compușilor de fier şi mangan, din 
apa captată, aceasta era pompată în reţeaua de distribuţie 
de apă potabilă. Turnul de apă din Fabric a fost prevăzut cu 
un rezervor cu capacitatea de 500 m3 de apă potabilă, iar 
cel din Iosefin (Figura 8) cu două rezervoare: cel superior cu 
capacitatea de 500 m3, pentru înmagazinarea apei potabile 

captată din subteran şi cel inferior, cu capacitatea de 250 
m3, pentru apa din Bega, destinată folosinţelor industriale, 
fiind distribuită  printr-o reţea separată de tip ramificat 
[3],[4],[6],[8],[9],[11].

La Timişoara, Stan Vidrighin  realizează prima formă de 
organizare a serviciilor publice din țară. Întreprinderea de 
apă-canal a oraşului Timişoara (ACOT), a fost înfiinţată în 
anul 1914, odată cu finalizarea lucrărilor de alimentare cu 
apă, fiind primul director al acestei întreprinderi [3],[7].

În anul 1916 pune în funcţiune şi o Uzină de apă 
industrială, împreună cu o reţea de distribuţie de 15,8 km 
şi un turn de apă de 250 m3, având drept scop asigurarea 
unei ape de o calitate mai puţin pretenţioasă necesară 
consumatorilor industriali.

În cursul anilor 1919 şi 1920, Stan Vidrighin este ales 
primar al oraşului Timişoara. Ca edil şef, a trecut sub 
administraţie proprie serviciile de apă-canalizare, gaz, 
electricitate şi tramvaie, cu denumirea de “Regie Autonomă”, 
iniţiativă care s-a dovedit a fi de succes, fiind ulterior 
adoptată şi de alte oraşe din ţară. 

La începutului anului 1920, Stan Vidrighin împreună 
cu profesorul Traian Lalescu, pornește demersurile pentru 
înfiinţarea la Timisoara a Şcolii Politehnice. În calitatea sa de 
primar, a atribuit pentru construcţia şcolii, un teren de 8,5 
ha şi o sumă de 3 milioane lei.  

Invitat fiind de  primarul Dr. C. Costinescu, pune la punct 
alimentarea cu apă a Capitalei Bucureşti, organizând şi aici 
exploatarea pe baze comerciale, prin înfiinţarea societăţii 
ACB, pe care o conduce cu succes în perioada anilor 1922-
1924.

Pe parcursul anilor 1926-1928 a deţinut funcţia de 
Preşedinte al Camerei de Agricultură Timişoara, dupa care 
ascensiunea profesională a lui Stan Vidrighin a continuat în 
Capitală. În 1929, a fost numit director general al Poştelor şi 
Telecomunicaţiilor şi apoi al Regiei Autonome a Căilor Ferate 
Române. În 1934, a fost cooptat în consiliul de administraţie 
al Societăţii Malaxa ca director, ocupând această funcţie 
până la momentul naţionalizării fabricii.

În anul 1931, este ales senator al comunelor din Timiș-
Torontal. A lucrat, în anii ce au urmat, ca expert-inginer în 
Delta Dunării, în interesul Pescăriilor Statului, iar în perioada 
anilor 1937-1940 a pus în funcțiune Uzinele de armament 
din Cugir și Orăştie. A construit și condus în calitate de 
administrator delegat Fabrica de tunuri „Astra” din Brașov. 
Perioada anilor 1947-1956 se poate considera ca fiind cea 
cei mai grea din viața inginerului Stan Vidrighin, fiindu-i 

Figura 8 – Turnul de apă din Iosefin - 1914 
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confiscată toată averea şi trimis cu domiciliu forțat în 
localitatea Pietroșița din județul Dâmbovița. În anul 1955 i 
se permite să revină în București unde îşi petrece ultimii ani 
de viață. A trecut la cele veșnice în data de 15 iunie 1956, la 
vârsta de 80 ani. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu din 
București. Timișorenii nu l-au uitat: stația de epurare şi o 
stradă din Timişoara îi poartă numele, iar în Parcul Central 
se află bustul acestei personalităţi româneşti (Figura 9). 
La Răşinari, doar rudele își mai aduc aminte de el, la Sibiu, 
nu îl cunoaște nimeni, iar la București este complet uitat. 
Această prezentare poate constitui, cu siguranţă, momentul 
de  binemeritată  recunoaştere naţională a inginerului Stan 
Vidrighin [1],[2],[4],[7].
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REZUMAT 
Apa care nu aduce venituri (Non – Revenue Water – 

NRW – în limba engleză) într-un sistem de distribuție a apei 
potabile este definită ca apa pierdută prin consumul autorizat 
nefacturat, pierderile aparente și pierderile reale, comparate cu 
volumul total de apă injectat în sistem.

În contextul schimbărilor climatice și al deteriorării în timp 
a rețelelor de apă potabilă, reabilitarea acestora și implicit 
reducerea pierderilor de apă devine o necesitate stringentă, 
cu condiția justificării din punct de vedere tehnic și economic 
a reabilitării.

O gestionare corectă a problemei apei care nu aduce 
venituri, prin reabilitare, poate aduce beneficii tehnice, 
financiare și economice semnificative.

Sistemele de canalizare sunt proiectate să colecteze apa 
uzată generată de diferite  surse și să o transfere în aval. 
Oricum, apă din alte surse poate pătrunde în tubulatura de 
canalizare (apă din surse de suprafață, apă subterană  care se 
infiltrează prin neetanșeități, sau racordări ilegale).

Reabilitarea rețelelor de canalizare are ca principal obiectiv 
reducerea infiltrațiilor și vizează extinderea duratei de viață a 
respectivelor rețele.

Reabilitarea se referă atât la repararea, cât și la înlocuirea 
tubulaturii de canalizare și, în general, proiectele de reabilitare 
conțin ambele elemente.

ABSTRACT
The Non-Revenue Water in a drinking water distribution 

system is defined as the water lost by unbilled authorised 
consumption, apparent losses and real losses, compared to the 
total system input volume.

Within the context of climate change and deterioration 
in time of the drinking water distribution networks, the 
rehabilitation, and water loss reduction implicitly, becomes 
a stringent need, if rehabilitation is justified, technically and 
economically.

A correct non-revenue water management, by 
rehabilitation, can bring significant technical, financial and 
economic benefits.

The wastewater collection systems are designed to collect 
the wastewater generated by different sources and convey it 
downstream. However, extraneous water may enter into the 
sewers (surface water, underground water through defects, or 
illegal connections).

The main objective of the sewerage network rehabilitation 
is infiltration reduction and targets the extension of the life 
span of the respective networks.

Rehabilitation refers to both, the repair and replacement 
of the sewer pipes and, in general, the sewerage rehabilitation 
projects include both elements.

Cuvinte cheie: 
Apa care nu aduce venituri, rețele de distribuție, canalizare, 

sistem de colectare, infiltrații, reabilitare, costuri.  

JUSTIFICAREA TEHNICO – ECONOMICĂ A REABILITĂRII REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE 
A APEI POTABILE ŞI DE CANALIZARE
ALEXANDRESCU CONSTANTIN1, RĂUŢU RADU ŞTEFAN2*
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A. Reabilitarea rețelelor de distribuție
1.Introducere

Cheltuielile necesare exploatării și întreținerii în bune 
condiții  a unui sistem de alimentare cu apă sau de canalizare 
sunt estimate pe baza consumului de resurse (forță de 
muncă, energie, reactivi etc.) și prețului acestora.

 În condițiile în care utilitățile nu reușesc să furnizeze 
serviciile la un nivel de calitate suficient, poate apărea 
necesitatea reducerii pierderilor de apă și respectiv a 
infiltrațiilor, însă reabilitarea trebuie justificată din punct 
de vedere tehnic și economic. De aceea, o metodologie de 
justificare tehnică și economică a rețelelor de distribuție și 
de canalizare este în opinia noastră un element de interes 
pentru specialiștii în domeniu.
2.Metodologie de estimare a pierderilor reale 
și a impactului reabilitării

Metodologia propune o modalitate de estimare a 
pierderilor reale din rețelele de distribuție a apei potabile 
și de estimare a impactului reabilitării rețelelor asupra 
volumului ce se poate astfel recupera (în sensul evitării 
pierderilor). 

Pentru aceasta, se pornește de la stabilirea nivelului 
de pierderi în sistem și a componentelor acestora, pe baza 
balanței apei, întocmită pe baza metodologiei IWA .

Ca procent, apa care nu aduce venituri este definită astfel:
NRW = [(Volum introdus în sistem – Apa vândută) / Volum 

introdus în sistem] x 100      (1)

Pierderi reale: 
Reprezintă volumul de apă pierdut din  cauza defecțiunilor 

existente în infrastructura de alimentare cu apă.
Pierderi reale anuale curente (CARL)
CARL = Volum intrat în sistem – Consum autorizat – 

Pierderi aparente    (2)
Pierderi reale anuale inevitabile (UARL)
Reprezintă nivelul minim al pierderilor reale pentru 

un anumit sistem, ce poate fi realizat în condițiile cele 
mai eficiente de exploatare. Este un indicator al nivelului 
pierderilor ce poate fi atins numai teoretic, în realitate este o 
țintă nerealizabilă pentru majoritatea operatorilor, deoarece 
UARL este în mod normal, cu mult sub nivelul economic de 
control al pierderilor.

Formula cu care a fost evaluat UARL este:
UARL = [(A x Ln) + (B x Cn) + (C x Lc)]xPm (litri/zi)      (3)               

Sursa:https://www.leakssuitelibrary.com/wp-content/uploads/2020/09/AQUADec99Sep2020.pdf      

unde:       
Lm = lungimea conductelor (km)
Ns =  numărul branșamentelor    
Lp = lungimea conductei de branșament, de la limita 
proprietății la contor (km)
Pm =  presiunea medie (m coloană apă)
A, B și C  sunt constante rezultate din studii la nivel 
internațional. 
A = 18, B = 0.8 și C = 25.
În figura de mai jos, se prezintă localizarea contorului, pentru 
o mai bună înțelegere a parametrilor din formula UARL: 

Figura 3 – Localizarea contorului
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Indicele de pierderi al infrastructurii (ILI) este un indicator 
de performanță al sistemului de distribuție care poate fi 
calculat pe baza celor de mai sus, astfel:

ILI = CARL/UARL       (4)
Sursa:https://www.leakssuitelibrary.com/wp-content/uploads/2020/09/AQUADec99Sep2020.pdf 

cu  CARL și UARL în m3/an.
ILI este un indicator care ne arată cât de bine sunt 

implementate funcțiile de management al infrastructurii – 
reparații, managementul activelor și conductelor aferente 
rețelei și controlul activ al pierderilor – în afară de aspectele 
care privesc managementul controlului presiunii.

Funcție de valoarea ILI, decizia în privința reabilitării se 
poate baza pe datele din tabelul următor: 

Tabel 1 – ILI și categoria de performanță tehnică

Sursa:https://www.leakssuitelibrary.com/wp-content/uploads/2020/09/AQUADec99Sep2020.pdf 

În cazul sistemului luat ca studiu de caz, lungimea actuală 
a conductelor de aducțiune este de 30675 m, lungimea 
conductelor de distribuție este de  126600 m, iar numărul 
branșamentelor este de 7817. Din balanța apei s-au extras 
valorile pentru cerința de apă, consumul autorizat, totalul 
pierderilor de apă și volumul pierderilor aparente. Pe baza 
acestor date, s-au calculat CARL (1437807 m3/an), UARL 
(105573 m3/an),  iar valoarea ILI rezultată este de 13.62.

Având in vedere valoarea ILI (vezi Tabelul 2), în cazul 
sistemului luat ca exemplu, un program de reducere a 
pierderilor este imperios necesar. Figura 4:  Avarie pe o aducțiune

3.Justificarea economică a reabilitărilor
Într-o primă etapă, trebuie determinat volumul de apă 

nevândută populației din zona propusă pentru reabilitare, 
în situația unei avarii. Acest volum se obține prin produsul 
dintre consumul specific pentru populația afectată și 
numărul acesteia. Dacă consumul specific în sistem este de 
120 l/om și zi și durata medie a unei reparații este de 6 ore, 
atunci consumul specific pentru populația afectată este de 
30 l/om și zi.

Ulterior, se determină volumul total de apă nevândută 
ca urmare a avariilor înregistrate în porțiunea respectivă de 
rețea, ca produs între volumul de apă nevândută populației 
din zona propusă pentru reabilitare în situația unei avarii și 
respectiv numărul total de avarii înregistrate într-un an pe 
conductele propuse pentru a fi reabilitate. De asemenea, 
trebuie luate în calcul și avariile care produc pierderi de fond, 
care generează pierdere continuă în zonă şi ale cărei valori se 
pot obține numai prin măsurători de debite si întocmirea de 
balanțe de apă în zona respectivă.
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În studiul de caz, populația afectată este de 12960 
persoane în cazul unei avarii, deci volumul de apă nevândută 
rezultat este de 388,8 m3/zi. Numărul de avarii înregistrate 
în zonă este de 98. În consecință, volumul total de apă 
nevândută ca urmare a avariilor în reţea este de 38202,4 
m3/zi. De notat faptul că precizia datelor de intrare depinde 
de volumul și de acuratețea bazelor de date ale operatorului. 

3.1 Impactul reabilitării
Acesta este exprimat prin diferența dintre cerința de apă 

în scenariul fără reabilitare și cerința de apă în scenariul cu 
reabilitare (respectiv pierderi recuperabile), și exprimarea în 
termeni financiari a economiei rezultate în urma reducerii 
pierderilor, pentru fiecare an din perioada de analiză. 
Evident că această diferență va fi nulă pentru primul an și anii 
următori până la  finalizarea implementării proiectului. Prin 
înmulțirea acestei diferențe cu tariful pentru apa potabilă 

distribuită se va obține expresia valorică a pierderilor 
recuperabile prin reabilitare. Acest calcul se poate efectua cu 
ușurință în format tabelar. În studiul de caz, pentru primul an 
după implementarea proiectului, cerința de apă în scenariul 
fără reabilitare este de 5293593 m3/an, cerința de apă în 
scenariul cu reabilitare este de 4614976 m3/an, diferența 
fiind de 678617 m3/an, costul pierderilor recuperabile fiind 
de 431299 Euro.

3.2 Comparația pe baza valorii actualizate nete (VAN)
Aceasta se face comparând VAN a costului reabilitării cu 

VAN a costului apei care nu aduce venituri (NRW), adică a 
volumului total de apă nevândută ca urmare a avariilor 
înregistrate în porțiunea respectivă de rețea (calculat cum 
s-a explicat anterior) – funcție de tariful apei potabile, plus 
costul reparațiilor.

Tabel 2 – Comparație VAN

Calculul se poate face în format tabelar, ca în exemplul următor:

Costul investiției se distribuie tot pe această perioadă de 
5 ani, corespunzător procentului alocat implementării.

În ultima coloană se adună costul remedierii defectelor 
din rețea, costul remedierii defectelor pe branșamente, 
costul apei care nu aduce venituri (NRW) și costul pierderilor 
recuperabile calculat la punctul 3.1.

Se consideră o creștere anuală de 5% (acest procent poate 
fi mai mare sau mai mic, funcție de rezultatele interpretării 
datelor avute la dispoziție) a numărului de defecte în rețea 
și pe branșamente, pe toata durata de analiză (de exemplu 
2019 – 2049) pentru care se face comparația. 

Pentru ca reabilitarea să fie justificată din punct de 
vedere economic, VAN aferentă investiției în reabilitare 
calculată la o rată de actualizare de 4% trebuie sa fie mai 
mică decât VAN a costurilor cumulate aferente reparațiilor 
defectelor si apei care nu aduce venituri, plus costul 
pierderilor recuperabile prin reabilitare. În studiul de caz, 

se pornește de la un număr de 98 de avarii în rețea și un 
cost mediu de remediere de 500 Euro pe intervenție,  292 
de avarii pe branșamente și un cost mediu de remediere de 
100 Euro pe intervenție. Costul estimat al reabilitării este de 
480601 Euro. Efectuând calculele așa cum s-a arătat mai sus, 
VAN a investiției în reabilitare rezultă de 429049 Euro, iar 
VAN a costurilor cumulate aferente remedierii defecțiunilor, 
apei care nu aduce venituri şi pierderilor recuperabile este 
de 9016054 Euro. În  concluzie, reabilitarea este justificată 
din punct de vedere economic.

Calculul se face pentru perioada de analiză (de regulă, 30 
de ani – spre exemplu, perioada 2020-2050).

Pentru procentul aferent implementării, se consideră o 
perioadă de 5 ani, procentele fiind aferente fiecărui an, nu 
cumulat (de exemplu in 2019 procentul este de 5%, în 2020 
de 20%, în 2021 de 30% ş.a.m.d.).
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B.Reabilitarea rețelelor de canalizare
1.Determinarea nivelului infiltrațiilor
Reabilitarea sistemelor de canalizare trebuie justificată prin 
reducerea infiltrațiilor, deoarece acestea induc următoarele 
inconveniente:
•Reduc capacitatea de transport a sistemului;
•Conduc la o performanță redusă a stației de epurare 
(datorită diluției);
•Cresc frecvența și încărcările deversărilor necontrolate în 
sistemele combinate.
Înainte de reabilitare, trebuie organizată o campanie de 
măsurători și rezultatele acesteia trebuie interpretate. O 
metodologie relativ ușor de aplicat  este măsurarea debitelor 
pe timp uscat. Debitul care intră în stația de epurare este 
măsurat continuu timp de 24 de ore. Rezultatele sunt 
comparate cu media consumului de apă facturat, diferența 
dintre acestea fiind debitul infiltrat.  Acesta poate fi 
considerat ca un minim, deoarece pe timp ploios infiltrațiile 
sunt semnificativ mai mari. De aceea, în plus se ia în 
considerare debitul maxim orar pe timp ploios ca aport al 
apei pluviale la infiltrații, care este debitul orar cel mai mare 
în timpul unei ploi semnificative.
Rezultatele se pot prezenta într-un format tabelar. 

2.Identificarea necesarului de reabilitare
Identificarea acelor porțiuni de rețea subiect al reabilitării și 
estimarea nivelului infiltrațiilor se bazează pe următoarele 
elemente:

•Data punerii în funcțiune (vechimea canalelor aflate în 
exploatare, calitatea execuției acestora);
•Materialul tuburilor;
•Numărul intervențiilor pentru remedierea defectelor 
(inundări, blocaje, prăbușiri). 
Informațiile se pot prezenta în format tabelar, pe tipuri de 
materiale și diametre. Se va calcula diametrul echivalent, ca 
medie ponderată a diametrelor cu lungimile tronsoanelor 
respective. Acest diametru echivalent se poate utiliza în 
formula  (2.2) din NP 133/2 - 2013 pentru a determina  debitul 
teoretic al infiltrațiilor (ținând cont că respectivul document 
este un normativ de proiectare). Acesta se poate compara cu 
debitul infiltrat calculat conform secțiunii 1 de mai sus. În 
cazul unor diferențe semnificative, debitul calculat pe baza 
campaniei de măsurători ar trebui să prevaleze, întrucât este 
o reflectare mai corectă a stării rețelei existente.

3.Impactul măsurilor de reabilitare
Impactul măsurilor de reabilitare propuse poate fi evidențiat 
pornind de la cantitatea de apă uzată care intră în stația 
de epurare și apa uzată facturată exprimată în m3/an, ca o 
comparație între situația înainte de proiect și respectiv după 
proiect, diferența între aceste valori reprezentând infiltrațiile 
și afluxul de apă, care se poate exprima și procentual.

4.Justificarea din punct de vedere economic a 
reabilitării
Într-o primă etapă, trebuie puse în evidență cheltuielile în 
scenariul fără reabilitare, astfel:

Tabel 3 – Cheltuieli în situația fără reabilitare

Calculul se face pe perioada de analiză a proiectului 
(de exemplu, 2020 – 2050), având în  vedere următoarele 
aspecte: 
•Infiltrațiile eliminate reprezintă diferența între volumele 
de apă colectate înainte, respectiv după reabilitare; evident, 
pentru perioada de implementare, diferența va fi nulă;
•Cheltuielile cu energia, substanțele  și materialele sunt 
aferente scenariului fără reabilitare și se iau din bazele de 
date ale operatorului;

•În coloana total cheltuieli se includ cheltuielile de la punctul 
anterior cumulate, și respectiv tariful pentru colectarea 
și epurarea apei uzate, ținând cont de evoluția în timp a 
acestuia;
•Valorile din ultima coloană a tabelului se obțin ca produs 
între volumul infiltrațiilor și tarif.
Pentru studiul de caz avut în vedere, în primul an după 
reabilitare, infiltrațiile eliminate în urma măsurilor de 
reabilitare este de 151500 m3/an, cheltuielile cu energia 
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electrică sunt de 147095 Euro, cele cu materialele și 
substanțele sunt de 21199 Euro, totalul cheltuielilor fiind de 
168294 Euro. La un tarif de 0,231 Euro/m3, cheltuielile totale 
rezultate sunt de 35001 Euro.  

Justificarea economică a reabilitării se face prin 
compararea valorii actualizate nete (VAN) a costurilor de 

investiție aferente reabilitării, și respectiv a costurilor induse 
de avarii și remedierea acestora, plus costurile induse de 
infiltrații. 

Aceasta se poate face într-un format tabelar, ca în 
exemplul de mai jos:

 
Tabel 4 – Justificarea economică a reabilitării

Următoarele aspecte trebuie avute în vedere:
•Calculele se fac pentru toată perioada de analiză a 
proiectului (uzual, 30  de ani – de exemplu pentru perioada 
2020 - 2050);
•Pentru procentul aferent implementării, se consideră o 
perioadă de 5 ani, procentele fiind aferente fiecărui an, nu 
cumulat (de exemplu în 2020 procentul este de 18%, în 
2021 de 38%, în 2022 de 20%, ş.a.m.d.).
•Costul investiției se distribuie tot pe această perioadă de 5 
ani, corespunzător procentului alocat implementării.
•Numărul avariilor din rețea se ia din bazele de date ale 
operatorului; pentru perspectivă, se consideră o creștere 
anuală de 8% (acest procent poate fi mai mare sau mai mic, 
funcție de rezultatele interpretării datelor avute la dispoziție) 
a numărului de defecte în rețea (inundări, blocaje, prăbușiri) 
pe toata durata de analiză (de exemplu 2020 – 2050) pentru 
care se face comparația. 
•Costul de întreținere și remediere este o singură valoare 
medie a costurilor curățirii canalelor, remedierii defectelor, 
evacuării apei în cazul inundărilor etc. care se iau din bazele 
de date ale operatorului.
•Costul energiei și chimicalelor se ia din ultima coloană din 
Tabelul 4.
•Total costuri reprezintă suma ultimelor două coloane din 
Tabelul 4.
•Reabilitarea se justifică din punct de vedere economic dacă 
VAN aferentă costurilor de investiție (coloana a treia din 
tabelul 4), calculată la o rată de actualizare de 4%, este mai 
mică decât VAN a valorilor din ultima coloană din Tabelul 4. 

În studiul de caz, pornind de la un număr de avarii de 238 
în primul an de analiză şi un cost mediu de remediere a unei 

avarii de 350 Euro, efectuând calculele așa cum s-a explicat 
în cele de mai sus, și considerând o valoare a investițiilor 
pentru reabilitare de 3233576 Euro, VAN a costurilor de 
investiții aferente reabilitării este de 2838634 Euro, iar VAN 
a costurilor induse de avarii și remedierea acestora, plus 
costurile induse de infiltrații este de 2978622 Euro. Așadar, 
reabilitarea este justificată din punct de vedere economic.

Concluzii
• Fie că ne referim la rețelele de distribuție a apei, ori de 

canalizare, o strategie de reabilitare trebuie să aibă drept 
scop îndeplinirea cerințelor reglementărilor în vigoare care 
privesc exploatarea rețelelor respective. 

• Reabilitarea trebuie să conducă la îndeplinirea mai 
multor obiective, atât în termeni de performanță, cât și în 
termeni de sustenabilitate pe termen lung.

• Totuși, operatorii sunt puși în situația de a face față unor 
necesități derivate din aducerea la o stare acceptabilă de 
funcționare a rețelelor, datorită deteriorării avansate a aces-

Figura 5: Infiltraţie într-un colector din zidărie de cărămidă
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tora, situație care depășește limita nevoilor de conformare, 
de cele mai multe ori.

• În aceste condiții, justificarea din punct de vedere 
tehnic și economic a reabilitărilor devine deosebit de impor-
tantă, sub aspectul obținerii finanțărilor necesare – pe de o 
parte – iar pe de altă parte, pentru evitarea unor cheltuieli 
oneroase, în sensul neîndeplinirii obiectivelor avute inițial 
în vedere.

• Dacă ne referim la elementele de cost analizate în 
vederea justificării din punct de vedere economic a re-
abilitărilor, o abordare prin prisma costurilor pe întreaga 
durată de viață a activelor reprezintă o soluție suficient de 
corectă a problemei.

• Procedura aplicată atât în cazul rețelelor de apă, cât și în 
cazul rețelelor de canalizare se bazează pe aspecte tehnice 
(starea rețelelor, nivelul pierderilor/infiltrațiilor ca și aspecte 
tehnice relevante,  respectiv costurile induse de remedierea 
defecțiunilor, consumurile de energie și reactivi transpuse 
în costuri și economiile rezultate din reducerea pierderilor/
infiltrațiilor,  din punct de vedere economic). Ca grad de în-
credere, considerăm că acesta este suficient pentru scopu-
rile unui studiu de fezabilitate, dacă se recurge la această 

abordare, așa cum a fost ea descrisă. Desigur, alte aspecte 
precum controlul presiunilor, managementul activelor, 
gradul de contorizare, rapiditatea și eficiența intervențiilor 
pentru reparații și remedieri trebuie luate în considerare în 
elaborarea strategiilor de reabilitare. În egală măsură, stu-
diile și investigațiile, precum și modelarea hidraulică,  atât în 
cazul sistemelor de distribuție a apei potabile, cât și în cazul 
sistemelor de canalizare, sunt decisive în elaborarea unei 
strategii de reabilitare.   

 
Mulțumiri: Acest articol are la bază justificarea re-

abilitărilor de către 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 Olt în perioa-
da 2014-2020”. Dorim să mulțumim Eptisa România pentru 
sprijinul acordat.
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RELININGUL,  
SOLUȚIA MAGICĂ PENTRU REABILITĂRI 

București, vara 2015, bulevardul Mihai Bravu, rută foarte aglomerată, șoseaua se surpă sub 
un autobuz! Cauza, conducta de canalizare cu secțiune ovoidală, construită de bunicii noștri acum 
100 de ani, s-a corodat în așa măsură încât apele uzate s-au exfiltrat și au creat caverne în 
subteran. Echipele operatorului local de apă-canal sunt la fața locului. Constată distrugerea 
radierului și coroziunea accentuată a calotei conductei (hidrogenul sulfurat degajat în canalizare 
corodează accentuat betonul de ciment din care este fabricat acel colector). Specialiștii 
operatorului caută soluții urgente pentru reabilitarea colectorului. Dar vai, este un bulevard foarte 
circulat, șantierul ar crea ambuteiaje suplimentare. Se caută soluția optimă de reabilitare, pentru a 
elimina riscul apariției unor situații similare pe restul colectorului, dar în același timp, utilizarea la 
suprafață a unui spațiu cât mai restrâns. 

Situația de mai sus se poate repeta oricând pe alte artere importante din orașele europene din 
ce în ce mai aglomerate. Așadar obiectivul major este identificarea tehnologiei care să reabiliteze 
colectoarele existente cu afectarea minimă a traficului de suprafață. 

Reliningul (deseori tradus în românește prin ”intubare”) este tehnologia prin care se instalează 
o conductă noua în interiorul unei conducte existente care nu mai poate asigura etanșeitatea sau
stabilitatea sistemului, utilizată în toate cazurile când costul lucrărilor de excavații (incluzând aici și
disconfortul creat cetățenilor) pentru înlocuirea conductei existente sunt importante și când debitul
necesar a fi transportat poate fi preluat de conducta nouă.

Materialele din care poate fi 
confecționată conducta de relining sunt 
dintre cele mai diverse, enumerând aici 
betonul polimeric (foarte versatil în ceea 
ce privește secțiunea conductei – utilizat 
pentru reabilitarea secțiunilor atipice de 
colector), cu rezistențe mecanice și 
chimice excepționale, PAFSIN-ul, cu 
rezistențe mecanice excepționale la 
grosimi mici de perete, oferind secțiuni 
maxime de curgere pentru conducta 
reabilitată, alte materiale plastice cu 
dezavantajul de a necesita grosimi 
substanțiale de perete pentru a obține 
rezistențele mecanice necesare. 

Figura 1. Tuburi relining 

Haideți să vedem, în cele ce urmează, în ce constă, mai exact, această tehnologie de relining. 
Metoda implică trei componente: 

è Conducta veche, depreciată și care se dorește a se renova, pe a cărei rezistență structurală
se poate conta într-un anumit nivel, ce se stabilește prin expertiza tehnică;

è Tubul de relining, cu o anumită rezistență structurală pentru grosimea produsă, și cu excelenți
parametri hidraulici, caracterizat de rugozitate foarte mică și rezistență foarte bună la
atacurile chimice;

è Peretele de beton de ciment – conform specificației proiectantului structurist, simplu sau
armat, obținut prin injecția în spațiul dintre exteriorul tubului de relining și interiorul conductei
de reabilitat. Acesta contribuie la rigiditatea inelară și axială a noii conducte rezultată după
relining.

Metoda de relining se poate aplica numai pe tronsoane de aliniament drept ale conductei 
existente. Coturile conductei existente se vor dezafecta și se vor înlocui cu cămine care se vor lega 
la capetele tronsoanelor drepte. Trebuie făcut un releveu al conductei de reabilitat de către 
persoane abilitate și transmis proiectantului pentru a furniza cel mai economic profil al tubului de 
relining. Ridicarea topografică trebuie să furnizeze și informații clare despre poziția racordurilor, 
dimensiunea și materialul țevilor de racord. 
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Pentru execuție este necesar să se realizeze o cameră de lansare și o cameră de recepție. 
Proiectarea economică va tinde să utilizeze căminele de intersecție sau de vizitare. Camera de 
lansare va avea o lungime egală cu dublul lungimii conductelor de relining. Pe toată lungimea 
camerei conducta existentă se va decupa pe jumătate, astfel încât după îndepărtarea calotei 
superioare, calota inferioară să constituie un jgheab pentru lansarea, centrarea și împingerea 
tuburilor de relining. 

În funcție de materialul ales pentru fabricarea conductei de relining, metoda implică mai întâi 
dezafectarea conductei ce trebuie recondiționată prin devierea debitului de fluid, deviere ce se 
face, de regulă, prin blocarea conductei în amonte de camera de lansare și pomparea fluidului 
până în aval de camera de recepție. În cazul utilizării unor conducte de relining ușoare precum cele 
din PAFSIN, se poate alege amplasarea acestora fără oprirea curgerii. În ambele situații, spațiul 
anular dintre cele două conducte, nouă și veche, trebuie să fie curățat înaintea injectării betonului 
de monolitizare. Funcție de greutatea tuburilor de relining și de dimensiunile acestora, pentru 
transportul tuburilor în interiorul conductei se utilizează cărucioare special proiectate și 
dimensionate pentru a facilita transportarea tubului de relining fără a se deforma. 

Trebuie făcută o distincție între secțiunile în care se poate circula (au dimensiunile gabaritice 
suficiente pentru a permite unei persoane să meargă prin el DN, HN>1600) și cele care nu permit 
accesul unui lucrător. 

La dimensiuni mici, primul tub se coboară în camera de lansare și se introduce în conducta 
existentă în așa fel încât să rămână în afară capătul cu mufă, care se blochează cu pene de lemn 
dispuse simetric pe circumferință în spațiul dintre cele două conducte.  

Următorul tub se cuplează la tubul deja instalat prin împingerea în mufă cu mâna sau cu 
ajutorul tirfoarelor; se scot apoi panele și se împinge și tubul al doilea în conducta existentă. De 
regulă împingerea tuburilor în conducta existentă se face în două moduri: 

1. cu cupa excavatorului, atunci când acesta poate ajunge la nivelul tubului. Atât la mufarea
tuburilor cât și la împingerea acestora în conducta existentă, dacă aceste operații se fac cu
cupa excavatorului, se va utiliza un utilaj performant cu mișcări foarte line și controlate ale
cupei deservit de un excavatorist cu experiență.

2. cu un sistem tip troliu amplasat în camera de sosire care va trage convoiul de tuburi.
Operația se repetă similar pentru următoarele tuburi. Înainte de introducerea tuburilor în

conducta existentă, pe fiecare tub, în spatele mufei se va fixa o brățară (colier) metalic din 
platblandă. Pe această patblandă, la partea inferioară, la un unghi de cca. 600, se vor fixa câte 
două roți casetate. Colierul și roțile vor permite introducerea tuburilor în conducta existentă, fără 
ca tubul să alunece direct pe conducta existentă, protejându-le în acest fel de deteriorare. Între 
colier și tub se așează o bandă de cauciuc cu grosimea de cca. 3 mm care are ca scop 
uniformizarea presiunilor rezultate din strângerea colierului (acesta fiind executat din două părți 
simetrice care se strâng cu șuruburi și piulițe) pe circumferința tubului.  

Proba de etanșeitate a conductei se va face numai după terminarea lucrărilor de injectare și 
numai după ce rezistența betonului de monolitizare ajunge la cca. 80% din marcă. 

La dimensiuni vizitabile, pentru instalarea conductelor se folosesc cărucioare speciale pentru 
transportul și mufarea tuburilor de relining în interiorul conductei existente. Primul tub se lansează 
în puț și este transportat cu căruciorul până la capătul tronsonului de relining unde se blochează. 
Căruciorul se aduce din nou în puțul de lansare și se transportă cel de al doilea tub care se îmbină 
cu tubul deja fixat. Operația se repetă până la terminarea întregului tronson. Tuburile trebuie fixate 
temeinic în conductă prin împănare, pentru a împiedica mișcarea lor în timpul injectării mortarului, 
prin flotabilitate, cât și pentru a asigura o echidistanță față de pereții conductei. 

Metoda de reabilitare descrisă succint mai sus este frecvent utilizată în orașele istorice și 
aglomerate europene. Furnizorii și producătorii tuburilor de relining sunt în permanență la dispoziția 
proiectanților și a specialiștilor operatorilor de apă-canal din țară pentru a-i consilia în alegerea 
soluției optime pentru situațiile particulare cu care se confruntă. 

MSc. Ing. Cătălin Dumitrescu 
Amiantit Pipe Systems SRL 
www.aps-romania.ro 
office@aps-romania.ro 
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Costin Ioan Coșoiu 

a absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul 
Universității Tehnice de Construcții București (UTCB) în anul 
2003 ca șef de promoție și în același an a început stagiul 
de pregătire doctorală la Departamentul de Hidraulică și 
Protecția Mediului (DHPM) din cadrul aceleiași universități, 
efectuând cercetări numerice și experimentale asupra 
aerodinamicii și performanțelor turbinelor eoliene carcasate.  

În anul 2008, la UTCB a susținut teza de doctorat cu 
titlul “Contribuții la optimizarea proiectării și funcționării 
agregatelor eoliene” primind distincția “cum laude”, în anul 
2009 fiindu-i acordat titlul de doctor în inginerie mecanică.

Actualmente este conferențiar universitar la 
Departamentul de Hidraulică, Edilitate și Protecția 
Mediului (DHEPM) din cadrul UTCB și șeful Laboratorului 
de Aerodinamică și Ingineria Vântului “Constantin Iamandi” 
(LAIV) din cadrul aceleiași universități.

În calitate de cadru didactic, dl. Costin Ioan Coșoiu este 
titular de curs pentru cursul de Hidraulică II și cursul de Mașini 
Hidraulice la Facultatea de Ingineria Instalațiilor din UTCB, la 
studiile de licență și respectiv Complemente de Hidraulică 
II la Facultatea de Hidrotehnică din UTCB, la studiile de 
master. Dl. Coșoiu este afiliat și la Școala Doctorală din UTCB, 
făcând parte din comisiile de îndrumare ale studenților 
doctoranzi care își desfășoară activitatea în cadrul DHEPM și 
cadru didactic pentru cursurile pe care studenții doctoranzi 
din UTCB le urmează în cadrul programului de pregătire 
doctorală.

În perioada în care dl. Coșoiu a lucrat ca cercetător în 
cadrul echipei LAIV din UTCB (2003-prezent), acesta a 
participat la mai mult de 24 proiecte de cercetare finanțate 
din fonduri publice sau private (3 dintre ele în calitate de 
director de proiect). Experiența științifică și încrederea pe 
care acesta a dobândit-o în grupul de cercetare din care 
face parte, i-au creat oportunitatea de a stabili un domeniu 
distinct și autonom în ceea ce privește direcțiile de cercetare, 

dezvoltare și inovare ale LAIV. Fenomenele aerodinamice 
asociate curgerii aerului din jurul turbinelor eoliene 
carcasate, cu rotor de diametru mic sau mediu, echipate cu 
dispozitive de control pasiv al curgerii, sunt foarte complexe 
și de asemenea foarte importante în contextul actual al 
provocărilor societale legate de necesitatea producției 
sigure și eficiente de energie din surse curate. Interesele 
de cercetare ale d-lui Coșoiu sunt: ingineria vântului, 
turbulență, CFD (Computational Fluid Dynamics), conversia 
energiei mecanice din surse nepoluante, hidraulică și mașini 
hidraulice.

Dl. Coșoiu este autor și co-autor a mai mult de 25 de 
lucrări științifice publicate în jurnale de specialitate, două 
brevete de invenție și 4 cărți și capitole de cărți.

Costin Ioan Coșoiu este membru fondator al Asociației 
Române de Ingineria Vântului (ARIV), membră a 
International Association for Wind Engineering (IAWE).

PORTRET – TINERI SPECIALIȘTI
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Laurenţiu Paraschiv 

a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul 
Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (UTCB) în anul 
2012 în domeniul de specializare Informatică şi Automatică 
Aplicată şi masterul în cadrul Universităţii Politehnica 
Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, cu 
specializarea Automatică şi Informatică Industrială.

Dl. L. Paraschiv și-a început cariera ca manager de proiect 
şi inginer automatist în cadrul companiei Syscom Water 
Technology unde a condus echipe de proiect în vederea 
gestionării eficiente a lucrărilor în derulare axate în special 
pe instalaţii electrice, automatizări şi SCADA. 

Printre proiectele importante la care a participat, se 
amintesc  cele cu finanţare europeană, FIDIC Roşu şi FIDIC 
Galben vizând proiectarea şi execuţia de instalaţii electrice, 
automatizări şi SCADA, beneficiar APAVIL SA.

Dl. L. Paraschiv și-a continuat cariera la SC Delta ACM 
93, finalizând, ca şef de şantier şi inginer automatist, 
modernizarea Staţiei de Epurare Râmnicu Vâlcea.

PORTRET – TINERI SPECIALIȘTI

În prezent este angajat ca inginer electronist în cadrul 
companiei Hach Lange, unde participă în mod activ la oferi-
rea serviciilor post vânzare pentru echipamentele din porto-
foliul companiei, instalate atât pe teritoriul României cât şi 
în afara acesteia.

Totodată, Dl. L. Paraschiv participă în mod activ la imple-
mentarea unui produs nou dezvoltat de companie, bazat pe 
experienţa acumulată de aceasta de-a lungul anilor. Produ-
sul denumit RTC reprezintă un sistem de control în timp real, 
care pe baza informaţiilor oferite de sondele Hach, instalate 
pe teren, poate coordona în mod automat procese tehno-
logice din cadrul epurării apelor uzate precum: dozarea 
optimă a clorurii ferice, a nutrienților pentru reglarea rapor-
tului C / N / P, coagulanților și floculanților pentru reducerea 

suspensiilor, precum și optimizarea procesului de reducere a 
amoniului și nitraților din reactoarele biologice sau a proce-
sului de îngroşare/deshidratare a nămolului.

Dintre lucrările reprezentative derulate de către Dl. L. 
Paraschiv în cadrul companiei Hach  menționăm contractele 
de asistenţă şi punere în funcţiune a echipamentelor Hach 
aferente proiectului ,,Sistem de control automat şi optimi-
zare a proceselor biochimice de nitrificare şi denitrificare, în 
vederea reducerii consumului de energie electrică al suflan-
telor aferente treptei biologice la Staţia de Epurare Piteşti’’, 
Autoritate contractantă APĂ CANAL 2000 S.A., respectiv 
,,Servicii de mentenanţă, verificări, calibrări şi reparaţii 
pentru instrumentaţia de proces’’, Autoritate contractantă 
COMPANIA AQUASERV S.A.
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LINII DE PELETIZARE A NĂMOLURILOR DUPĂ USCARE  
VALORIFICARE JUDICIOASĂ 

 
 
 

Firma REPARAŢII INDUSTRIALE GENERALE vine în întâmpinarea cerinţelor actuale 
referitoare la îndeplinirea normelor de mediu și răspunde necesității companiilor de a valorifica 
deşeurile provenite din staţiile de epurare și a celor rezultate din activitățile de cogenerare, prin 
oferirea de linii complete de peletizare, “la cheie”, ambalare, însăcuire şi cântărire a produselor 
rezultate din procesul de uscare, în vederea valorificării acestora, ca reprezentant al companiei 
DORSET GM  GREEN MACHINES. 

 
 

Peletizarea produselor după uscare conferă o serie de avantaje : 
- Reducerea volumului produselor 
- Depozitare facilă la costuri reduse 
- Marketare mai simplă 
- Igienizare  
- Posibilități multiple de transport 
- Utilizare sigură ca fertilizatori organici 
- Recuperarea unor alte costuri din procesele proprii. 

 
Descriere de ansamblu a unei linii de peletizare: 
• Instalația de peletizare  este un sistem compact livrat într-un cadru. Instalația de peletizare 

poate fi aplicată direct, după un sistem de uscare DORSET, pentru a prelucra produsul 
uscat în pelete. Produsul uscat (nămolul) este păstrat într-un buncăr. Din buncăr produsul 
va fi transportat cu transportoare cu șurub (șnecuri) la concasor pentru a reduce la 
minimum dimensiunea materialului, după care un alt  transportor cu șurub (șnec), cu 
frecvență controlată, transferă materialul înapoi la presă. 

• După presare, dezinfectare și răcire, se obține un produs final de înaltă calitate  
• Răcire: Peleţii sunt răciţi și întăriţi cu ajutorul aerului din mediu. Praful va fi reținut de un 

ciclon după care va fi transportat înapoi la buncăr pentru a procesa din nou acest praf. 
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În principiu, o instalaţie de peletizare este compusă din:  
- Buncăr de recepţie cu două concasoare și şnecuri la buncărul de peletizare. 
- Buncăr de peletizare cu două şnecuri de descărcare către unitatea de dozare 
- Unitate de dozare pentru presa de peleţi cu punct de întoarcere 
- Presă de peleţi hidraulică  
- Matriţa de 6 mm 
- Şnec după ciclon și sită pentru îndepărtarea prafului. 
- Bandă încălzită de la şnec la unitatea de dezinfectare, lungime triplă cu valvă rotativă  
- Unitate de dezinfectare, două elemente, inclusiv încălzirea electrică și cadrul metalic. 
- Unitate de răcire plasată sub unitatea de dezinfectare, cu extragere praf prin ciclon, inclusiv 

ventilator și filtru de praf 
- Injecție cu abur, triplu unitate, pentru o peletizare ușoară 
- Sită specială pentru îndepărtarea prafului fin 
- Şnec la bunker pentru peleţi  
- Panou de control și senzor 
- Sistem de înregistrare a datelor. 

Capacități standard: 400-2000 Kg/oră. 
 

Optimizare valorificare deşeuri provenite din stațiile de epurare, obţinere de profituri, 
mediu mai curat! 

 
Notă: Articolul are la bază informațiile tehnologice, fotografiile și specificațiile furnizate de către 

DORSET GM GREEN MACHINES 
 

CEO Reparații Industriale Generale SRL 
Ing. Ion Ulcelușe 
iulceluse@reparatii-industriale.ro 

 
Responsabil Proiect 
Ing. Mihaela Coleșică 
mcolesica@reparatii-industriale.ro 
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1.PREZENTARE
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. PITEŞTI

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti este Operator Regional 
specializat în domeniul producerii şi distribuirii apei po-
tabile şi colectării, epurării şi evacuării în emisar a apelor 
uzate, prestând servicii pentru peste 221.000 de locuitori. 
Operatorul Regional este o societate comercială pe acţiuni, 
cu capital integral de stat, acţionari fiind Municipiului Piteşti 
(care deține cca. 90% din capitalul social al societăţii), 
Judeţul Argeş şi alte 19 localităţi membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA).

Societatea îşi desfăşoară activitatea în aria administra-
tivă a municipiului Piteşti, a oraşelor Costeşti, Ştefăneşti şi 
Topoloveni şi a comunelor Albota, Bascov, Bradu, Buzoeşti, 
Căteasca, Lunca Corbului, Mărăcineni, Moşoaia, Stolnici, 
Teiu, Ungheni, Poiana Lacului, Bîrla, Merișani, Uda, Cocu, 
conform Contractului de delegare nr. 1/26.03.2010 încheiat 
cu ADIA.  

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti deține licența de operare 
clasa I pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 82/ 27.02.2020.

2.ACCESAREA DE NOI FONDURI EUROPENE
S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti implementează o strate-

gie de dezvoltare pe termen mediu şi lung ţinând cont de 
procesul de regionalizare, de obligația conformării cu direc-
tivele Uniunii Europene privind apa potabilă şi apa uzată, 
precum şi de necesitatea, dar şi de oportunitatea imple-
mentării unor proiecte de investiţii importante. 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-
2020“ reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării 
generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă 

și canalizare din aria de proiect a Operatorului Regional, 
continuând procesul investițional derulat prin programele 
ISPA și POS Mediu de creare a sistemelor regionale în 
sectorul apei și apei uzate.

În vederea accesării fondurilor europene destinate 
perioadei de programare 2014 - 2020,   S.C. Apă Canal 2000 
S.A. Pitești, în calitate de Operator Regional, a solicitat fi-
nanțare, prin programul POIM, pentru proiectul „Sprijin 
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infra-
structurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 
2014 – 2020”. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este 
de 11.406.184 lei, valoare integral eligibilă, din care 85% 
sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri 
de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezentând contribuția au-
torităților locale implicate în Proiect.

Pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documen-
tației suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, 
Analiza Instituțională, EIM, etc.) a fost semnat contractul de 
“Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Argeş, în perioada 2014-2020”. 

Obiectivul general al Contractului de Asistență tehnică 
a vizat elaborarea documentaţiilor necesare în vederea 
obţinerii finanţării pentru “Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în 
perioada 2014-2020” (Aplicaţia de finanţare inclusiv docu-
mentele suport), sprijin în evaluarea fezabilităţii proiectului 
propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.) şi re-
alizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de 
lucrări, servicii şi furnizare din cadrul proiectului. 
Pentru a asigura premisele aprobării de către Comisia 
Europeană a unui proiect de o asemenea anvergură, dar şi 
pentru evitarea unor blocaje şi întârzieri în implementare, 

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
DIN JUDEŢUL ARGEŞ ÎN PERIOADA 2014-2020
BURCUȘ MIHAI1, LECA VALENTIN2* DUMITRU MARIANA3, MIHĂESCU MARIA4 
1Director Implementare Proiecte, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti  
2Șef U.I.P., S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești
3Responsabil contract servicii, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești
4Responsabil contract servicii, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești
*E-mail autor de corespondență: valentin.leca@apa-canal2000.ro
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acesta trebuie să parcurgă mai multe etape procedurale: 
pregătirea, evaluarea şi aprobarea investițiilor prevăzute.

3.INVESTIȚII PROPUSE ÎN INFRASTRUCTURA 
DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

Prin implementarea Proiectului, se urmărește atingerea 
următoarele obiective specifice: 

pentru apă potabilă:
- conformarea cu Directiva CE 98/83/CE privind calitatea 

apei potabile destinată consumului uman, în aria de proiect;
- îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu 

apă de calitate în conformitate cu Directiva 98/83/CE în aria 
de proiect la 99,50% după implementarea proiectului prin 
Fondul de Coeziune și a altor proiecte asumate (la nivelul 
anului 2023);

- asigurarea calității și disponibilității serviciilor de ali-
mentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea 
eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității 
populației;

pentru apă uzată:
- conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 

91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate, în 
aria de proiect;

- îmbunătățirea serviciilor de colectare a apei uzate prin 
creșterea gradului de acoperire la nivelul ariei de proiect, 
după implementarea proiectului și a altor proiecte asumate;

- creșterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a 
apelor uzate în conformitate cu Directiva 91/271/CEE după 
implementarea proiectului și a altor proiecte asumate.

În aria proiectului sunt cuprinse localităţile Piteşti, 
Ştefăneşti, Topoloveni, Costeşti, Bascov, Albota, Moşoaia, 
Bradu, Căteasca, Poiana Lacului, Stolnici, Buzoești, valoarea 
totală estimată a investițiilor propuse fiind de aprox. 188 
mil. Euro (fără TVA, prețuri curente).

În cadrul proiectului sunt incluse investiții pentru infra-
structura de apă și apă uzată în 4 orașe și 8 comune din ju-
dețul Argeș, populația beneficiară fiind de 217.551 locuitori, 
reprezentând 36% din populația totală a județului.

Investițiile în sectorul de alimentare cu apă vizează ex-
tinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în 

aria de operare, pentru 12 unități administrative teritoriale, 
grupate în 9 sisteme de alimentare cu apă, dintre care 2 
sisteme zonale (Pitești și Costești) și 7 sisteme de alimentare 
cu apă independente (Ștefănești, Topoloveni, Cerbu, Mareș, 
Căteasca, Poiana Lacului, Stolnici) - Figura 1.

Prin proiect se propun următoarele investiții:
• 4 foraje noi;
• 1 foraj reabilitat;
• 4 stații noi de tratare a apei;
• reabilitare/modernizare stație de tratare Budeasa; 
• 18,3 km de aducțiuni noi;
• 10 km de aducțiuni reabilitate;
• 3 stații de clorinare noi; 
• 7 rezervoare noi de înmagazinare a apei; 
• 10 rezervoare de înmagazinare a apei reabilitate;
• 10 stații de pompare apă potabilă; 
• 3 stații de pompare reabilitate; 
• 70,9 km a rețelei de distribuție extindere;
• 57,8 km de rețea de distribuție reabilitată.   
În domeniul apei uzate, investițiile propuse prin 

proiect vizează reabilitarea și extinderea rețelei de canali-
zare, modernizarea și extinderea stațiilor de epurare exis-
tente și înființarea de noi stații de epurare în aria de operare 
pentru 12 unități administrativ teritoriale, grupate în ur-
mătoarele aglomerări:

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă
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- Aglomerarea Pitești (Pitești, Ștefănești, Mărăcineni, 
Albota, Moșoaia, Bradu, Merișani și Bascov) – 195.480 l.e;

- Aglomerarea Costești (UAT Costești - satele Costești, 
Broșteni, Lăceni, Podul Broșteni și UAT Buzoești - satele 
Ionești, Șerboieni, Vlăduța, Vulpești, Redea, Bujoreni și 
Cornățel) –13.436 l.e.;

- Aglomerarea Topoloveni (Topoloveni, Boțârcani, 
Crințești, Gorănești, Țigănești)  – 7.100 l.e.;

- Aglomerarea Stolnici (satele Fâlfani, Cochinești, Cot-
meana, Stolnici și Izbășești) – 2.864 l.e.;

- Clusterul Mareș format din aglomerarea Mareș (UAT 
Albota – satele Cerbu și Mareș) – 2.377 l.e. și aglomerarea 
Poiana Lacului (Poiana Lacului, Dinculești, Gâlcești, Samara, 
Păduroiu Deal, Păduroiu Vale, Dealul Viilor, Metofu, Dealul 
Orașului) – 5.365 l.e. (Figura 2).

Prin proiect se propun următoarele investiții:
• 238,3 km - rețea de canalizare nouă; 

• 37,8 km - rețea reabilitată;
• 148 de stații de pompare a apei uzate noi; 
• 4 stații de pompare a apei uzate reabilitate;
•  61,8 km - extindere conducte de refulare;
• 2 km - conducte de refulare reabilitate; 
• construcția unei stații de epurare noi (7.665 L.E.) în lo-

calitatea Cerbu (care va deservi aglomerările Mareș și Poiana 
Lacului);

• extinderea a două stații de epurare (Costești de la 4.700 
L.E. la 13.440 L.E. și Stolnici de la 580 L.E. la 3.000 L.E.);

• modernizarea/reabilitarea a două stații de epurare: 
Pitești (320.000 L.E.) și Topoloveni (7.100 L.E.). 

În urma evaluării investițiilor necesare pentru infrastruc-
tura de apă și apă uzată pentru localitățile din proiect a re-
zultat o valoare de investiție de 188.275.362 Euro (fără 
TVA, prețuri curente), distribuită astfel:

Investițiile propuse prin proiect sunt grupate în 14 con-
tracte, după cum urmează: 

• 7 contracte de lucrări Antrepriză (execuție);
• 4 contracte de lucrări Proiectare și execuție;
• 1 contract de servicii (asistență tehnică și supervizare);
• 2 contracte de furnizare.
Contractul de finanțare a proiectului a fost semnat în 

data de 12 Februarie 2021, deschizându-se astfel calea 
finanțării investițiilor în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM). Conform POIM, 
mixul de finanțare a proiectului are următoarea structură: 
grant UE pentru axa prioritară: 85,00%; contribuție Buget 
de Stat: 13,00%; contribuție Buget Local: 2,00%.

Figura 2. Sisteme de canalizare

 4. CONCLUZII
Implementarea proiectelor cu finanțare europeană (din programele ISPA, POS MEDIU, POIM) reprezintă o etapă semnifi-

cativă în cadrul reabilitării și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare. Prin POIM vor fi 
continuate acțiunile integrate de mediu, de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată, contribuind la obiectivul global de 
creștere a standardului de viață al populației și de îmbunătățire a calității mediului. Angajamentele de implementare a ac-
quis-ului de mediu, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în domeniul protecției mediului, urmărindu-se reducerea 
diferenței față de infrastructura de mediu existentă la nivelul UE.
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GRUPUL WILO, CÂȘTIGĂTOR AL PREMIULUI GERMAN DE 
SUSTENABILITATE  2020! 
 
 

Grupul Wilo, producător de top și pionier în tehnologia pompelor și sistemelor de 
pompare, a fost desemnat câștigătorul Premiului German de Sustenabilitate, o 
distincție oferită companiilor, municipalităților și entităților angrenate în cercetare, 
pentru performanțe de top în domeniul sustenabilității și protecției mediului. 
 

„Ne simțim deosebit de onorați de faptul că o companie industrială este recunoscută drept 
pionier în domeniul protecției climatului și mediului înconjurător. Acesta este un semnal 
puternic și reprezintă încă o dovadă că suntem o companie dedicată cu adevărat protejării 
climatului. Produsele, sistemele și soluțiile noastre contribuie la oferirea accesului la apă într-
o manieră inteligentă și prietenoasă cu mediul pentru oameni din întreaga lume”,  
a declarat Oliver Hermes, Președinte și CEO al Grupului Wilo. 
 

  
 

Prin soluții sustenabile, eficiente energetic și intens digitalizate, Wilo își propune să 
sprijine, faciliteze și simplifice accesul la apă curată, înglobând în modelul său de business 
tehnologii avansate, dar ușor de folosit, cu impact pozitiv asupra mediului. 

Obținerea Premiului German de Sustenabilitate este o performanță remarcabilă a Wilo, 
fiind vorba despre cea mai importantă distincție de acest tip din Europa, cu 8 categorii foarte 
competitive la care se înscriu peste 1,000 de candidați și la care iau parte peste 2,000 de 
invitați. 

Comitetul care a oferit premiul consideră anul 2020 drept anul marilor schimbări și 
plasează modelele antreprenoriale care folosesc toate pârghiile și competențele de care 
dispun într-un mod inovator, accelerând transformarea pentru o mai mare sustenabilitate, în 
centrul politicilor de business pentru viitor. 
 

 
 

sustenabilitate este inaugurarea virtuală a noului hub Wilo din România (foto mai sus), o 
investiție de aproape 7 milioane de Euro, complet operațională, realizată la cele mai înalte 
standarde de eficiență energetică. De aici, vor fi gestionate activitățile companiei pentru 10 țări 
din Europa de Sud-Est, implementându-se unitar aceeași dăruire față de produse și servicii 
care au în atenție protecția mediului”, adaugă Gabriel Niță, Directorul General al Wilo 
România. 

 

„Această distincție îmbracă valențe 
deosebite pentru piața din România, unde 
Wilo este pionier prin activitățile pe care le 
desfășoară, încurajând prin modelul de 
business impus pe piață și alte companii să 
conștientizeze importanța strategiilor de 
business orientate către protecția mediului. 
Contribuția Wilo în materie de sustenabilitate 
în România este generoasă, nu doar 
declarativ, ci și practic. Cea mai recentă 
dovadă a devotamentului Wilo în materie de  
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FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR 

 
din Cluj-Napoca 

 
 
 

Învățământul superior de instalații din Transilvania a luat fiinţă în cadrul Institutului Politehnic din 
Cluj-Napoca în anul 1972. După ce a trecut prin mai multe forme de organizare, de la stadiul de 
colectiv, apoi catedră de Instalaţii pentru Construcţii, a devenit în anul 2007 facultate de sine-
stătătoare, Facultatea de Instalaţii, alături de celelalte 11 facultăți ale Universității Tehnice din Cluj-
Napoca. 
 

Din anul 2020 își schimbă denumirea în 
FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR, 
fiind în prezent a doua facultate cu acest profil din 
țară, după cea de la București. 
Corpul didactic al facultăţii este alcătuit din 26 de 
cadre didactice care pregătesc studenții pentru a 
deveni specialiști în domeniul “Ingineria Instalațiilor”. 
Sediul facultății este situat pe B-dul 21 Decembrie 
1989 nr. 128-130, într-o clădire modernizată în care 
studenții desfășoară orele de curs, seminar, proiect 
și laborator. Aceasta dispune de 75 de săli, două 
amfiteatre de 100 de locuri și o Aulă cu o capacitate 
de 320 de locuri. 

 
Viitorii specialiști vor dobândi, pe parcursul celor 4 ani 
de studii, competențele necesare pentru a activa atât 
în proiectarea, cât și în execuția, întreținerea, 

reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru construcții, în următoarele specialităţi: Instalații de 
încălzire; Instalații sanitare (alimentare cu apă și canalizare); Instalații de ventilare și condiționare; 
Instalații electrice; Instalații frigorifice; Instalații de gaze naturale; Instalații de automatizare din 
clădiri. 

Totodată, se depășește domeniul strict al instalaţiilor interioare, prin abordarea detaliată şi a 
infrastructurii de instalaţii din exteriorul clădirilor: rețele termice, rețele de alimentare cu apă și 
canalizare, tratare și epurare ape uzate, rețele electrice și posturi de medie tensiune. 
 

Absolvenții de licenţă pot urma apoi, timp de 2 ani, 
cursurile unui program de masterat în specializarea 
“Ingineria Instalațiilor”. 

 
Studii la un nivel și mai înalt, pot fi urmate în cadrul cursurilor de 
doctorat din cadrul Școlii doctorale a Universității Tehnice. 
 

 

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, preocupările celor 4 grupuri de cercetare 
din facultate se axează în principal pe următoarele tematici: Sisteme optimizate de producere a 
energiei termice din surse regenerabile; Instalaţii de eficientizare a iluminatului interior şi exterior; 
Optimizarea consumului energetic în domeniul clădirilor de locuit şi administrative; Eficienţa 
energetică a sistemelor de ventilare – condiţionare a aerului; Sisteme de producere, stocare şi 
utilizare a hidrogenului; Metode de alegere a materialelor pentru instalaţii pentru construcţii; 
Modernizarea instalaţiilor de tratare a apei; Dezvoltarea biostaţiilor monobloc de epurare a apelor 
uzate; Reabilitarea sistemelor de conducte utilizând tehnologii fără săpătură; Echiparea clădirilor 
inteligente. 
 

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 
Web: https://instalatii.utcluj.ro/ 

Facebook: https://www.facebook.com/facultateadeinstalatii/ 
Instagram: https://www.instagram.com/ingineria_instalatiilor/ 

 

Studii de licenţă: 4 ani 
Domeniul: Ingineria Instalaţiilor 
Specializarea: Instalaţii pentru construcţii 

Studii de masterat: 2 ani 
Domeniul: Inginerie civilă și instalații 
Specializarea: Ingineria Instalaţiilor 

Doctorat: 3 ani 
Inginerie civilă și instalații 
Inginerie Electrică 
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Acizii grași volatili în procesele anaerobe 

 
 

VIVAB    TESTEAZĂ ACIZII GRAȘI VOLATILI 
ANALIZOR ONLINE 

 
 
Monitorizarea și optimizarea producției de acizi grași volatili (VFA), controlul alcalinității și pH-ului în 
procesele anaerobe sunt factori esențiali pentru prevenirea defecțiunilor severe și a blocajelor în 
fermentatoare și în stațiile biologice de eliminare a fosforului (EBPR). 
Instrumentele de măsurare online reprezintă o bună oportunitate de a monitoriza astfel de procese, 
deoarece permit determinarea constantă a condițiilor din interiorul unui digestor. Un astfel de instrument 
este analizorul online AnaSense*, care facilitează monitorizarea, controlul, optimizarea și protejarea 
procesului anaerob. Acest instrument măsoară parametri precum pH-ul, VFA, bicarbonații, alcalinitatea 
totală și parțială. A fost testat de către Societatea pe Acțiuni Municipală Suedeză (VIVAB [Vatten & Miljö 
i Väst AB]) în două locații diferite. Aceleași probe de apă au fost analizate folosind trei metode diferite de 
laborator. 

 
Instalare 
 
Instrumentul este format din două unități, și 
anume, unitățile de pretratare și unitățile de 
analiză. Panoul de pretratare este format din 
diferite tipuri de supape, panoul de pre-
condiționare cu filtru și un reductor de presiune a 
aerului. 
 
Laborator cu proceduri de analiză 
 
Măsurătorile online au fost comparate cu trei 
metode diferite utilizate în evaluare. 
 
Metoda AnaSense 
Metoda AnaSense imită protocolul metodei de 
analiză a analizorului. Prin urmare, proba de 20 
ml a fost titrată cu Acid sulfuric 0,1 M (H2SO4) de 
la pH-ul original până la pH 5,75 pentru a 
determina alcalinitatea parțială și până la pH 4,3 
pentru a determina alcalinitatea totală. Pentru a 
calcula bicarbonații, titrarea a fost continuată 
până când pH-ul a atins 4.0, după care proba a 
fost aerată timp de 90 de secunde pentru a 
elimina carbonații. Proba a fost titrată de la pH 
4,0 la pH 5,0 cu hidroxid de sodiu 0,02 M (NaOH) 
pentru a determina VFA. 
 
Metoda VIVAB  (Falkenberg) 
Laboratorul acreditat din Falkenberg a filtrat 
proba înainte de examinare. 50 ml de probă s-au 
titrat cu acid sulfuric 0,1 M de la pH-ul original 
până la pH 5,75 pentru a determina alcalinitatea 
parțială și până la pH 4,0 pentru a determina 
alcalinitatea totală. Titrarea a continuat până la 
un pH între 3.3 și 3.5 au fost atinse. Ulterior, 
proba a fost fiartă timp de cel puțin trei minute. 
După răcire la temperatura camerei, proba a fost 
titrată cu hidroxid de sodiu 0,05 M de la pH 4,0 
până la pH 7,0 pentru a determina VFA. 
 
 
 
 

 

Laborator acreditat în Varberg 
 
Laboratorul acreditat din Varberg a folosit apă 
distilată (raport 1: 1) pentru a dilua nămolul. 
După diluare, proba a fost filtrată printr-un filtru cu 
dimensiunea porilor de 6-10 µm. Ulterior, 10 ml de 
filtrat și 90 ml de apă distilată au fost mixate și 
titrate cu acid muriatic 0,05 M. Alcalinitatea 
parțială a fost determinată la pH 5,75 și 
alcalinitatea totală la pH 4,00. VFA a fost 
determinată utilizând un test cuvetă Hach® (LCK 
365) și proba a fost centrifugată și filtrată 
(dimensiunea porilor filtrului 6-10 µm). 

 
Instalare la stațiile de epurare 

 
Stația de epurare (SEAU) Getteröverket  
SEAU Getteröverket situată în municipiul 
Varberg, este una dintre cele mai mari stații de 
epurare a apelor uzate din VIVAB. Are o 
capacitate de epurare de 5.600 kg CBO5 / zi, 
echivalentă cu 80.000 PE (populație echivalent). 
Această stație de epurare convențională 
prelucrează în general apa menajeră, cu 
aproximativ doar 7% încărcare CBO5 la intrare 
provenind din apele uzate industriale, în principal 
din industria pescuitului. Stația de epurare are 
patru fermentatoare cu un volum total de 3.600 
m3, fiecare reactor având un volum de 900 m3. 
 
Analizorul AnaSense a fost conectat la reactorul 
principal, deoarece se aștepta ca cele mai largi 
variații ale procesului să apară în acest reactor. 
Mai mult, era de așteptat ca instabilitatea 
procesului ca urmare a creșterii VFA și a scăderii 
alcalinității să fie percepută mai întâi în acest 
reactor. Astfel de evoluții ar putea fi cauzate, de 
exemplu, de modificări ale încărcării organice și 
de pre-îngroșare. 

 
Stația de epurare Ullared 
Stația de epurare Ullared este situată în zona 
municipală Falkenberg.  

*AnaSense este modelul anterior al analizorului Hach EZ7200 VFA  
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IMPORTANȚA CALCULULUI STATIC  
ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE 

 
 

Calculul static al conductelor reprezintă unul din aspectele foarte importante în proiectarea unei 
rețele de canalizare. În cadrul acestui proces sunt analizate toate efectele pe care încărcările din sol, 
apă subterană, trafic rutier, feroviar sau aerian le pot avea asupra conductelor de canalizare. Astfel, 
rezultatele acestui calcul conduc la alegerea materialului optim din punct de vedere al rezistenței la 
acțiunile statice. 

Steinzeug-Keramo pune la dispoziție un modul de calcul static online pentru conductele de 
ceramică vitrificată, disponibil în urma unei simple înregistrări pe site-ul nostru www.steinzeug-
keramo.com/ro-ro/. 
Modulul de calcul este realizat în conformitate cu norma germană ATV-DVWK-A 127 „Calculul static 
al canalizărilor” și cu standardul european EN 1610 „Execuția și încercarea racordurilor și rețelelor 
de canalizare”. 
 

 
 

 

Interpretarea rezultatelor obținute se realizează prin comparația dintre factorul de siguranță 
obținut în urma calculului static cu factorul de referință definit în norma ATV-DVWK-A 127 „Calculul 
static al canalizărilor”. Pentru ceramica vitrificată factorul de siguranță trebuie să fie superior valorii 
de referință de 2.2. De asemenea, în concluziile calculului static este precizat și unghiul minim 
necesar de pozare.  

O analiză riguroasă a efectelor acțiunilor statice asupra conductelor de canalizare pe 
termen lung realizată în etapa de proiectare, dublată de calitatea corespunzătoare a lucrărilor 
de execuție, conduce la obținerea unui sistem de canalizare modern, durabil și având costuri 
minime de întreținere.  

Prin comparație cu alte tipuri de conducte, tuburile de ceramică vitrificată sunt tuburi 
rigide, cu proprietăți mecanice constante în timp. Astfel, conductele de ceramică vitrificată nu 
suferă deformări ale secțiunii în urma acțiunilor cauzate de traficul  intens sau de adâncimea 
de pozare. Prin urmare, colectoarele de canalizare sunt asigurate împotriva obturațiilor, 
racordurile ulterioare pot fi realizate în condiții optime pe o secțiune de colector perfect 
circulară, iar sistemul rutier este protejat împotriva tasărilor cauzate de deformările conductei.  

Beneficiile unui astfel de sistem de canalizare sunt multiple: operatorul își va putea 
concentra resursele către investiții, extinderi, modernizări și mai puțin către reparații, iar 
populația va avea parte de un confort sporit, fiind scutită de zgomotul, poluarea și limitările 
de trafic generate de șantiere. 
 
Contact:      Alina Vaduva, Region Manager South East Europe 
                   Tel. +40 730 110 826; E-mail: a.vaduva@steinzeug-keramo.com 
 

 

 

În prima etapă a calculului sunt considerate datele de 
pornire,  reprezentate de diametrul conductei, clasa de 
rezistență (normală sau grea), acoperirea cu pământ deasupra 
conductei, unghiul tranșeei.  

În etapa a doua sunt introduse în datele de intrare 
încărcările din trafic. Pot fi considerate sarcini de trafic rutier, 
feroviar sau aerian și de asemenea încărcări punctuale 
adiționale.  

A treia etapă constă în stabilirea tipului de sol în care va fi 
pozată conducta, tipul materialului de înglobare și materialul 
utilizat la umplerea tranșeei. 

În etapa a patra este selectat tipul de sprijinire a tranșeei, 
se pot selecta diverse metode de realizare a sprijinirilor, printre 
care palplanșe metalice, structuri tip „trench-box” sau cele 
clasice din lemn. De asemenea, se poate selecta si momentul 
de extragere a sprijinirilor din pământ, fie treptat odată cu 
realizarea straturilor de umplutură, fie la final. 

Ultima etapă constă în specificarea nivelului apei subterane 
și definirea patului de pozare, ales între nisip-pietriș și beton. 

Contact:      Alina Văduva, Region Manager South East Europe
                   Tel. +40 730 110 826; E-mail: a.văduva@steinzeug-keramo.com
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REZUMAT 

Abordarea corectă a treptei de coagulare-floculare repre-
zintă o pre-condiție obligatorie pentru funcționarea eficientă 
a treptei de decantare. Însă tipul și modul de organizare al 
decantorului precum și dotările interne ale acestuia contribuie 
la creșterea randamentului global al reținerii suspensiilor 
coloidale din apa brută. Articolul prezintă modul în care 
decantoarele statice din stația de tratare a apei Ggaba II, 
Kampala, Uganda au fost reabilitate prin transformarea în 
decantoare suspensionale cu modul lamelar și recircularea 
nămolului și cu adăugarea unei trepte de coagulare-floculare 
corect dimensionată. Eficiența globală a treptei de decantare 
a crescut semnificativ, fapt care se reflectă în calitatea foarte 
bună a apei tratate, dar și în reducerea încărcării treptei de 
filtrare rapidă pe nisip, cu efecte benefice în sensul creșterii 
duratei ciclurilor de filtrare, a reducerii volumului de apă pierdut 
la spălarea filtrelor și a reducerii consumurilor energetice. 
Conceptul de reabilitare a procesului tehnologic a fost proiectat 
de o echipă coordonată de specialiști români.

ABSTRACT

The correct approach of the coagulation-flocculation 
step represents a mandatory pre-condition for the efficient 
operation of the clarification stage. But the type and 
organization of the clarifier as well as its internal endowments 
contribute to increasing the overall removal efficiency of the 
colloids present in the raw water. The paper reveals how the 
static sedimentation tanks from the water treatment plant 
Ggaba II, Kampala, Uganda were rehabilitated by conversion 
into suspensional bed clarifiers with lamella modules, 
sludge recirculation and with the addition of a correctly 
sized coagulation-flocculation step. The overall efficiency 
of the clarification stage has increased significantly, which 
is reflected in the very good quality of the treated water, 

but also in reducing the load on the rapid sand filters, with 
beneficial effects regarding increase of the duration of the 
filtration cycles, the reduction of the volume of water lost by 
backwashing and reduction of the energy consumptions. The 
rehabilitation concept of the process was designed by a team 
coordinated by Romanian specialists.

Cuvinte cheie: 
Coagulare-floculare, modul lamelar, decantor

1.Introducere 
Treapta de decantare a apei reprezintă una din treptele 

cele mai importante dar și complexe din cadrul stațiilor de 
tratare a apei. Funcționarea eficientă a decantoarelor deter-
mină o funcționare relaxată a filtrelor rapide de nisip, trans-
pusă prin cicluri de filtrare îndelungate și printr-o calitate 
superioară a apei tratate.

Însă eficiența treptei de decantare depinde la rândul ei 
de procesele de coagulare-floculare dar și de tehnologia de 
decantare. Dacă procesele de coagulare-floculare nu sunt 
corect abordate sau dacă tehnologia de decantare nu este 
adaptată la tipul de apă din sursă, rezultatul este unul ne-
satisfăcător, cu implicații negative profunde asupra treptelor 
ulterioare de tratare dar și asupra calității apei tratate.

Dacă reducerea turbidității apei prin procese de decan-
tare de la 1000 NTU la 100 NTU se realizează ușor, reducerea 
turbidității de la 100 NTU la 20 NTU este relativ dificilă, iar 
reducerea turbidității de la 20 NTU la 2 NTU este, în general, 
foarte grea. Prezentul articol abordează reabilitarea treptei 
de decantare din cadrul stației de tratare Ggaba II, care 
furnizează apă potabilă pentru capitala Ugandei, orașul 
Kampala și care, având în vedere caracteristicile sursei de 
apă, se încadrează în tipologia de stații de tratare care se 
confruntă cu dificultăți deosebite.

CONVERSIA DECANTOARELOR STATICE ÎN DECANTOARE SUSPENSIONALE. 
STUDIU DE CAZ - UZINA DE APĂ GGABA II, UGANDA
RACOVIȚEANU GABRIEL, JERCAN ALEXANDRU1*

1 Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Hidraulică, 
Edilitate și Protecția Mediului
* E-mail autor de corespondenţă: gabriel.racoviteanu@utcb.ro
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Stația de tratare a apei Ggaba II face parte din Complexul 
Ggaba, care cuprinde trei stații de tratare. A fost pusă în 
funcțiune în anul 1992. Stația de tratare este amplasată pe 
malul lacului Victoria, în partea de est a orașului Kampala.

2. Sursa de apă
Sursa de apă, Lacul Victoria, s-a format acum 400.000 de 

ani și este al doilea lac ca mărime din lume și cel mai mare 
din Africa, având o suprafață S = 68.800 km2. Acest lac este 
împărțit de trei țări: Kenya (6%), Tanzania (51%) și Uganda 
(43%) în ceea ce privește suprafața. Lacul Victoria se află la 
o altitudine de 1.134 metri deasupra nivelului mării și are o 
adâncime maximă de 84 m, iar adâncimea medie este de 40 
m. O analiză a principalilor parametri de calitate ai lacului a 
dezvăluit următoarele:

• pH-ul suferă variații mari sezoniere în următorul inter-
val: pHmin = 6,7; pHmax = 10;

• Turbiditatea înregistrează variații în domeniul: 5 NTU - 
18 NTU, cu vârfuri până la 118 NTU;

• Materiile Totale în Suspensie înregistrează concentrații 
în domeniul: 4 mg/l - 34 mg/l;

• Duritatea totală înregistrează valori în domeniul: 1,23oG 
- 3,8oG;

• Concentrația de fier înregistrează concentrații în ur-
mătorul interval: 0,05 mg/l - 1,25 mg/l.

Principalele probleme ale sursei de apă brută sunt:
• Concentrația scăzută a materiilor totale în suspensie, 

care determină o eficiență redusă a treptelor de coagu-
lare-floculare și decantare, cu repercusiuni evidente asupra 
procesului de filtrare;

• Variația zilnică a temperaturii în lac determină scăderea 
calității apei limpezite datorită curenților interni determi-
nați de diferențele de densitate, care are drept consecință 
ridicarea flocoanelor în apa limpezită;

• Conținutul algal are o tendință în creștere, determinat 
de eutrofizarea accentuată in ultimii ani a lacului Victoria. La 
distanță relativ mică, în Murchison Bay, orasul Kampala varsă 
apele uzate, fără epurare. Acest fapt a condus la o degradare 
progresivă a calității apei din zona țărmului, captarea com-
plexului Ggaba fiind mutată de la mal în largul lacului la o 
distanță de peste 80 m. Cu toate acestea, calitatea apei brute 
este puternic afectată de dezvoltarea algală, care a devenit 

constantă pe întreg parcursul anului.
Desi stația de tratare Ggaba II nu are o vârstă foarte ridi-

cată, problemele proceselor de tratare pe de o parte și de-
gradarea calității apei lacului Victoria pe de altă parte, au 
generat o reducere importantă a producției de apă tratată. 
Debitul proiectat al stației de tratare la punerea în funcțiune 
a fost de 80.000 m3/zi, în momentul reabilitării stației pro-
ducția maximă fiind de 50.000 m3/zi.

În perioada 2012 – 2016, s-a proiectat și executat reabili-
tarea și modernizarea integrală a stației de tratare Ggaba II. 
Proiectul a fost realizat și implementat de o echipă de spe-
cialiști germani, romani și britanici.

3. Situația treptei de decantare 
înainte de reabilitare 

Decantarea apei se făcea în 8 decantoare statice, care 
aveau caracteristicile geometrice următoare:

• Dimensiuni în plan: L = 13.50 m, B = 13.15 m;
• Aria de decantare pentru o unitate: A = 177.5 m2;
• Aria totală de decantare: A = 1420 m2.
Încărcarea hidraulică determinată la debitul proiectat 

(80.000 m3/zi) dar și la debitul maxim furnizat (50.000 
m3/zi) este prezentată în tabelul următor. 

Apa brută, în care s-a injectat coagulant (sulfat de alu-
miniu sau policlorură bazică de aluminiu) era introdusă în 
fiecare decantor prin intermediul unor canale amplasate 
în zona superioară a decantorului. Pe radierul decantoare-
lor erau amenajate concentratoare de nămol, însă fără a 
avea un sistem care să asigure evacuarea nămolului de pe 
întreaga suprafață a decantorului. Evacuarea nămolului se 
realiza în mod continuu, doar de pe o latură a decantorului. 
Evacuarea apei decantate se realiza tot la partea superioară 
a decantorului prin intermediul unor canale de apă decan-
tată, gemene cu canalele de apa brută.
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Principalele disfuncții ale treptei de decantare din stația de tratare Ggaba II sunt:
• Lipsa unei abordări adecvate a treptei de coagulare-floculare;
• Organizare defectuoasă a sistemelor de admisie apă brută și evacuare apă decantată;
• Dificultăți în evacuarea nămolului din decantor, cumulate cu pierderi mari de apă;
• Repartiția inegală a debitului de apă brută la unitățile de decantare;
• Lipsa completă a automatizării procesului.

Figura 1. Secțiuni caracteristice decantor static Ggaba II, înainte de reabilitare
Notații: 1. Canal apă brută. 2. Jgheab lansare apă brută în decantor. 3. Concentrator de nămol. 4. Sistem evacuare continuă nămol. 

5. Canal evacuare nămol. 6. Canal apă decantată. 7. Jgheab colectare-evacuare apă decantată.

Figura 2. Imagini ale decantoarelor Ggaba II înainte de reabilitare. 
Stânga: sistemul de introducere apă brută și colectare apă decantată. Dreapta: evacuarea continuă a nămolului.

4. Elemente de teorie a proceselor de 
coagulare - flocu lare și decantare

O abordare corectă a treptelor de coagulare - floculare și 
decantare presupune o demarcare clară a fazelor proceselor 
de coagulare - floculare și decantare.

Conform teoriei, procesele de coagulare - floculare a 
particulelor coloidale din apă se desfășoară în trei faze [49]:

• neutralizarea sarcinii electrice a particulelor coloidale 
prin adaosul de coagulant;

• formarea microflocoanelor (faza pericinetică);

• formarea macroflocoanelor (faza ortocinetică) - pe 
măsură ce mărimea flocoanelor creşte, acestea capătă o 
mişcare de depunere.

Teoria DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) [1], 
[6] abordează neutralizarea sarcinii electrice a coloidului 
din prisma efectului combinat al forţelor de atracţie Van der 
Waals şi al respingerii electrostatice [6]. Potenţialul de in-
teracţiune dintre particule este o funcţie de distanţă dintre 
acestea.  Forţele Van der Waals variază invers proporţional 
cu distanţa dintre particule în timp ce forţa de respingere 
electrostatică descreşte exponenţial cu distanţa. 
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Ecuaţiile următoare prezintă energiile de atracţie [1], 
respectiv de respingere:

În care: Ea – energia de atracţie;
  H – constanta Hamaker;
  r – raza particulei sferice;
  d – distanţa între două particule;

În care: Er – energia de respingere;
  ε - constanta dielectrică a mediului apos;
     - potenţialul zeta al particulelor;
  r – raza particulelor;
  k – constanta Debye-Huckel;
  d – distanţa între particule.

În figura următoare energia netă de interacţiune, care 
este de fapt rezultatul combinat al energiilor de atracţie şi 
de respingere, este prezentată cu linie întreruptă. Respin-
gerea netă poate fi considerată ca bariera de energie care 
trebuie depăşită pentru formarea flocoanelor. Mărimea 
barierei de energie depinde în primul rând de potenţialul 
de respingere şi implicit de sarcina particulei, dar şi de forţa 
ionică a soluţiei. Pentru obţinerea unei aglomerări eficace 
este esenţială deci reducerea barierei de energie. În figură 
se prezintă o situaţie în care bariera energetică este redusă 
prin creşterea forţei ionice a sistemului coloidal [1], [6]. În 
practică sunt utilizate sărurile metalice şi polimerii pentru a 
reduce bariera de energie.

Figura 3. Bariera de energie [1], [6].
Stânga: bariera de energie pentru particule necoagulate. 
Dreapta: bariera de energie anulată prin adaos de reactivi.

Modelul matematic elaborat de Smoluchowski [6], [7], care caracterizează procesele de coagulare – floculare, este sin-
tetizat prin expresiile următoare:

În care: Np, No
 - numărul de ciocniri între particule de tipul 1, respectiv tipul 2;

  n1, n2 - numărul de particule de tipul 1, respectiv tipul 2;
  d1, d2 - diametrele particulelor de tipul 1, respectiv tipul 2;
  D12 - suma coeficienţilor de difuzie pentru particule de tipul 1, respectiv 2;
  G - gradientul de viteză 
 Teoria Smoluchowski, bazată pe ipoteza simplifica-

toare că în apă există doar două tipuri de particule, exprimă 
în fapt probabilitatea ciocnirilor eficace interparticule în 
fazele peri și orto-cinetice ale procesului ca fiind direct pro-
porțională cu numărul și caracteristicile particulelor dar și cu 
gradul de agitare exprimat prin intermediul gradientului de 
viteză [6], [4]:

În care: G - gradientul mediu de viteză (s-1);
  P - puterea reală disipată aceasta putere 

este afectată de obicei de randamentul de transfer al 
energiei în masa de apă și care conform cercetărilor realizate 
în acest sens  poate fi [8] ɳmax = 50% (W);

  µ - vâscozitatea dinamică (kg/m,s);
  V - volumul camerei de reacţie (m3).

Gradientul de viteză recomandabil în fazele procesului 
de coagulare floculare este [4]:

• În fazele de destabilizare și pericinetică: G = 400 – 1000 
s-1;

𝐺𝐺 = 9
𝑃𝑃

𝑉𝑉 × 𝜇𝜇 = 𝐾𝐾9
𝑃𝑃
𝑉𝑉

În care: h - vâscozitatea dinamică a apei (Pa×s). 
 – densitatea apei (kg/m3); 

Vp – viteza de sedimentare a particulei (m/s); 
d – diametrul particulei (m). 

• Laminarizarea mișcării aduce o serie de avantaje în procesul de decantare:
o Firele de curent sunt independente: apa limpezită se poate deplasa în sens ascendent,

fără a se intersecta cu particulele floculate care se deplasează în sens descendent;
o Eliminarea pulsaţiei turbulente care defavorizează reţinerea particulelor din apă;
o Eliminarea influenţei pereţilor rigizi care mărginesc curgerea - în mişcarea laminară

pierderea de sarcină nu depinde de natura pereţilor rigizi care mărginesc curgerea,
coeficientul de frecare pentru regim laminar se determină cu relația următoare:

h

r
=

dV
Re pL

Lr

K 23.6 25.6 27.6 29.6 31.5 35.4 38.9 

T (oC) 0 5 10 15 20 30 40 
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• În faza ortocinetică: G = 80 – 100 s-1.
Esența teoriei Smoluchowski constă în îndeplinirea prac-

tică a două condiții:
• Asigurarea gradientului de viteză (gradului de agitare) 

corect în fiecare dintre fazele procesului de coagulare-flocu-
lare;

• Creșterea probabilității ciocnirilor eficace interparti-
cule prin creșterea numărului de particule din apă. Această 
ipoteză se implementează în mod practic prin recircularea 
nămolului din decantoare.

Adăugând la propunerile de îmbunătățire a proceselor de 
coagulare-floculare și propuneri de perfecționare a treptei 
de decantare prin inserarea unui modul lamelar în decantor, 
eficiența generală a procesului crește semnificativ. Avanta-
jele majore obținute prin utilizarea modulelor lamelare sunt 
[4], [5], [6]:

• Prin introducerea modulului lamelar se asigură lami-
narizarea regimului de curgere a apei, valorile numărului 
Reynolds fiind, în funcţie de tipul de modul, cuprinse în do-
meniul 20 – 200;

În care:  
   – vâscozitatea dinamică a apei (Pa s).
     – densitatea apei (kg/m3);
Vp – viteza de sedimentare a particulei (m/s);
  d – diametrul particulei (m).
• Laminarizarea mișcării aduce o serie de avantaje în pro-

cesul de decantare:
• Firele de curent sunt independente: apa limpezită se 

poate deplasa în sens ascendent, fără a se intersecta cu 
particulele floculate care se deplasează în sens descendent;

• Eliminarea pulsaţiei turbulente care defavorizează reţi-
nerea particulelor din apă; 

• Eliminarea influenţei pereţilor rigizi care mărginesc 
curgerea - în mişcarea laminară pierderea de sarcină nu 
depinde de natura pereţilor rigizi care mărginesc curgerea, 
coeficientul de frecare pentru regim laminar se determină 
cu relația următoare:

În care:  CD - Coeficientul de frecare;
         Re - Numărul Reynolds

5. Descrierea măsurilor de reabilitare 
propuse

Aspectele teoretice menționate în capitolul anterior au 
fost implementate în cadrul lucrărilor de conversie a de-
cantoarelor statice din cadrul stației de tratare Ggaba II în 
decantoare suspensionale. Astfel, măsurile principale de re-
abilitare au constat în [3]:

• Echi-repartiția debitului de apă brută pe cele două linii 
de tratare ale stației, prin implementarea unei camere de 
distribuție; deși mulți specialiști nu acordă importanța cu-
venită repartiției corecte a debitului, efectele favorabile care 
derivă sunt semnificative :

o Încărcarea uniformă a unităților de tratare a apei;
o Dozarea corectă a reactivilor și implicit creșterea efi-

cienței globale a procesului de tratare;
• Punerea pe baze corecte a procesului de coagu-

lare-floculare prin:
o Implementarea unor camere de reacție rapidă – două 

unități în paralel pentru fiecare linie de tratare, fiecare cu 
volumul V=108 m3, căruia îi corespunde un timp de reacție 
TRR = 2 min. Camerele de reacție au fost prevăzute cu agita-
toare cu turație variabile, care asigură un gradient 
GRR = 400 – 600 s-1;

o Implementarea unor camere de reacție lentă – trei 
unități în paralel pentru fiecare linie de tratare, fiecare cu 
volumul V=96 m3, căruia îi corespunde un timp de reacție 
TRL = 5 min. Camerele de reacție au fost prevăzute cu 
agitatoare cu turație variabile, care asigura un gradient 
GRR = 80 – 100 s-1;

h

r
=

dV
Re pL

h

r
=

dV
Re pL

𝐺𝐺 = 9
𝑃𝑃

𝑉𝑉 × 𝜇𝜇 = 𝐾𝐾9
𝑃𝑃
𝑉𝑉

În care: h - vâscozitatea dinamică a apei (Pa×s). 
 – densitatea apei (kg/m3); 

Vp – viteza de sedimentare a particulei (m/s); 
d – diametrul particulei (m). 

• Laminarizarea mișcării aduce o serie de avantaje în procesul de decantare:
o Firele de curent sunt independente: apa limpezită se poate deplasa în sens ascendent,

fără a se intersecta cu particulele floculate care se deplasează în sens descendent;
o Eliminarea pulsaţiei turbulente care defavorizează reţinerea particulelor din apă;
o Eliminarea influenţei pereţilor rigizi care mărginesc curgerea - în mişcarea laminară

pierderea de sarcină nu depinde de natura pereţilor rigizi care mărginesc curgerea,
coeficientul de frecare pentru regim laminar se determină cu relația următoare:

h

r
=

dV
Re pL

Lr

Re
24CD =

Figura 4. Schemă camere de reacție rapidă și lentă [3].
Notații: 1. Admisie apă brută. 2. Camera de reacție rapidă. 

3. Agitator reacție rapidă. 
4. Camera de reacție lentă. Agitator reacție lentă.

 6. Evacuare apa floculată. 7. Recirculare nămol
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Figura 5. Imagini camera de distribuție și camerele de reacție rapidă și lentă.
Sus: Vedere camera de distribuție și camere de reacție. 

Jos:  Vedere camere de reacție rapide și lente.

Figura 6. Imagini camera de distribuție și camerele de reacție rapidă și lentă.
Stânga: Vedere modul lamelar și sistem colectare apă decantată. Dreapta: Vedere sistem recirculare-evacuare nămol.

Figura 7. Secțiuni caracteristice ale decantoarelor reabilitate [3].
Notații: 1. Canal apă brută. 2. Sisteme lansare apă brută în decantor. 3. Modul lamelar. 4. Concentratoare de nămol. 5. Conducte evacuare nămol. 

6. Conducta recirculare nămol. 7. Sistem colectare apă decantată. 8. Canal apă decantată. 9. Canal evacuare nămol.

• Reconsiderarea integrală a modului de organizare a de-
cantoarelor, după cum urmează:

o Realizarea unei distribuții corecte și uniforme a apei 
brute în decantor;

o Implementarea de module lamelare hexagonale în 
interiorul decantoarelor, având înălțimea H = 1.00 m și 
unghiul de înclinare de 55o;

o Realizarea de concentratoare de nămol și a unui sistem 
de evacuare a nămolului prin pompare;

o Realizarea unui sistem uniform de colectare și evacuare 
a apei decantate;

o Implementarea unui sistem de recirculare a nămolu-

lui reținut în treapta de decantare în camerele de reacție 
rapidă, cu rolul de a îmbogăți artificial numărul de particule 
din apa brută și in acest sens de a crește eficiența ciocnirilor 
eficace interparticule, a formării micro si macro-flocoanelor 
și implicit a procesului de decantare;

o Automatizarea integrală a proceselor de coagula re-
-floculare și decantare;

o Nu lipsită de importanță a fost acoperirea decantoare-
lor, având în vedere faptul că expunerea directă la soare 
genera curenți de densitate pe parcursul zilei, care determi-
nau expandarea nămolului din decantor, cu efecte defavora-
bile evidente asupra calității apei decantate.
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6. Concluzii
Treapta de decantare existentă în stația de tratare Ggaba 

II suferea din cauza unei abordări incorecte a proceselor 
de coagulare-floculare dar și datorită unei organizări ine-
ficiente a fluxurilor din cadrul decantoarelor. Problemele 
treptei de decantare s-au reflectat printr-o producție sever 
redusă, de la 80.000 m3/zi – capacitate proiectată, la circa 
50.000 m3/zi. 

Pe de altă parte, înrăutățirea calității sursei de apă, da-
torită deversărilor necontrolate de apă uzată în vecinătatea 
captării de apă brută, au condus la dificultăți majore în 
cadrul procesului de tratare a apei.

Aplicarea în practică a principiilor teoretice ale proceselor 
de coagulare-floculare și decantare, a condus la o refacere 
a capacității proiectate în condițiile în care calitatea apei 
tratate s-a încadrat în permanență în prevederile standar-
delor de apă potabilă. Astfel:

• S-a reorganizat complet treapta de coagulare-floculare, 
prin realizarea de camere de reacție rapidă și lentă adecvate, 
atât din punct de vedere al timpului de reacție, cât și al ener-
giei necesare a fi transferată în masa de apă;

• S-au reconsiderat integral fluxurile în interiorul 
unităților de decantare, în vederea asigurării unei eficiente 
crescute atât a limpezirii apei, dar si a colectării și evacuă-
rii nămolului; se menționează implementarea de module 
lamelare, care au condus la o creștere globală a eficienței 
procesului de decantare;

• S-a modificat conceptul de evacuare a nămolului din 
decantoare, trecând de la evacuarea continuă la evacuarea 
controlată prin pompare;

• S-a implementat conceptul de recirculare a nămolului, 
care a contribuit semnificativ la creșterea masei particulelor 
floculate, cu avantaje asupra reținerii acestora în decantoare.

Rezultatele reabilitării treptelor de coagulare-floculare și 
decantare din stația de tratare Ggaba II s-au concretizat prin 
[3]:

• Creșterea producției de apă de la circa 50.000 m3/zi la 
peste 82.000 m3/zi, cu posibilitatea de a furniza debite de 
90.000 m3/zi fără a afecta în vreun fel calitatea apei tratate;

• Menținerea unei calități conforme a apei decantate, în 
mod constant asigurându-se turbidități sub 2.0 NTU;

• Reducerea cantităților de apă pierdută în procesul de 
decantare, datorită reorganizării modului de evacuare a 
nămolului;

• Creșterea duratei ciclurilor de filtrare și implicit re-
ducerea cantităților de apă pierdută în procesul de spălare;

• Realizarea unui indice de consum energetic global pe 
întreaga stație de tratare sub 0.13 kWh/m3  apă tratată, 
considerat foarte redus în condițiile în care schema de 
funcționare a stației este prin pompare.
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FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ 
 - UN REPER PENTRU PROFESIONIȘTII DIN DOMENIU - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facultatea de Hidrotehnică din Universitatea Tehnică de Construcții din București pregătește 

specialiști pe toate nivelele de pregătire universitară, în domeniile următoare: 
• Studii de licență: 

o Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări; 
o Ingineria Mediului; 
o Automatică și Informatică Aplicată; 
o Amenajări și Construcții Hidrotehnice; 

• Studii de Master: 
o Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului; 
o Inginerie Geotehnică. 

• Studii de doctorat: 
o Inginerie Civilă și Instalații. 

Având un corp didactic de elită, cunoștințele acumulate pe perioada studiilor universitare asigură 
o carieră profesională solidă pentru specialiștii care ies de pe băncile facultății. Piața muncii absoarbe 
în totalitate promoțiile de absolvenți ai facultății, marea majoritate a acestora fiind angajați încă din 
perioada de studii. 

Absolvenții Facultății de Hidrotehnică sunt prezenți cel mai adesea în poziții cheie în cadrul 
instituțiilor importante ale statului, dar și în cadrul firmelor private, principalii angajatori fiind: 

• Instituții și agenții de stat: Apele Române, Hidroelectrica, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 

• Operatori de sisteme de alimentare cu apă și canalizare, de exemplu: Apa Nova București, 
Compania de Apă Buzău, Hidroprahova SA, Apă Canal 2000 SA Pitești; 

• Firme de construcții: Hidroconstrucția, Erbașu Construcții, Strabag, Suez, FCC; 
Fiind o profesie extrem de apreciată, iar absolvenții facultății fiind bine pregătiți, nivelele salariale 

ale absolvenților noștri sunt ridicate, încă de la începutul carierei. O mare parte dintre absolvenți 
lucrează în străinătate la companii internaționale de prestigiu atât din spațiul european cât și din Marea 
Britanie, Statele Unite ale Americii sau Canada. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facultatea de Hidrotehnică dispune de 
laboratoare puternice în care se desfășoară activități 
practice si aplicative, printre care: 
o Laboratorul de Aerodinamică și Ingineria Vântului  

Constantin Tănase Iamandi; 
o Laboratorul de Hidraulică și Protecția Mediului; 
o Laborator Chimia Apei și a Poluanților; 
o Laborator Modele Fizice de Tratare a Apei și de 

Epurare a Apelor Uzate; 
o Laborator Microbiologie și Toxicologie Acvatică; 
o Laborator Biologia Apei; 
o Laborator Instalații Pilot pentru Testarea 

Proceselor de Tratare si Epurare; 
o Laboratorul de Aerodinamică și Ingineria Vântului; 
o Laboratorul de Geotehnică și Fundații. 
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Studenții Facultății de Hidrotehnică sunt implicați în activități de cercetare, proiectare și consultanță, 
fiind în permanență ancorați în realitatea profesională. De altfel, facultatea în sine este renumită pentru 
apropierea dintre elementele teoretice predate la școală și elementele practice din cadrul parcursului 
profesional. Acest lucru este posibil datorită perioadelor de practică de specialitate și a vizitelor tehnice 
realizate pe parcursul facultății, pe care studenții le desfășoară la întreprinderi și companii din piața 
muncii, unde au posibilitatea să vizualizeze cum se aplică metodele și tehnicile predate în facultate în 
mod real, dar și să cunoască diferite locuri de muncă, putând astfel să își aleagă propriul parcurs 
profesional viitor în cunoștință de cauză. 

 

 
 
Acoperind un domeniu de actualitate dar mai ales de viitor, în contextul schimbărilor climatice și al 

acutizării problemelor legate de apă, specialiștii formați în cadrul Facultății de Hidrotehnică participă 
activ la rezolvarea unora dintre problemele importante ale umanității atât în țară cât și în străinătate. 

Facultatea de Hidrotehnică organizează în fiecare an o competiție studențească foarte apreciată – 
Trofeul Hidrotehnica. Sunt acceptate teme din tot spectrul profesional acoperit de facultate iar lucrările 
câștigătoare sunt premiate cu premii în bani care pot avea valori semnificative. 

De altfel cei mai mulți dintre studenții noștri sunt beneficiari de burse de merit, de ajutor social, de 
burse extra-bugetare, astfel încât modul de asigurare a veniturilor pe perioada facultății nu reprezintă 
în general o problemă. 

Cazarea în cadrul facultății se poate asigura în căminele UTCB, cămine cu dotări moderne și cu un 
nivel social ridicat. 

Fiind amplasată în tumultuosul București, în vecinătatea Parcului Tei, activitățile extra-școlare sunt 
la dispoziția studenților, atât în Complexul Studențesc Tei, unde se pot desfășura activități sportive de 
toate profilele, de la rugby, până la tenis de câmp, dar și în cluburile și spațiile de relaxare din zonă. 

Facultatea de Hidrotehnică este apreciată de absolvenții noștri drept una dintre facultățile moderne, 
cu un grad de dificultate relativ redus, dar în același timp foarte frumoasă și care asigură o profesie de 
viitor, ce aduce satisfacție profesională dar și venituri salariale ridicate.  

 

 
 

Date de contact: 
Adresa: B-dul Lacul Tei nr.124, Sector 2, București 
Webpage: https://hidrotehnica.utcb.ro/  
Facebook: https://www.facebook.com/Facultateadehidrotehnica/ 
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REZUMAT 

Importanța unui nivel înalt profesional al operatorilor 
implicați în funcționarea optimă a sistemelor de tratare și 
distribuție a apei potabile și a celor de epurare a apei uzate a 
fost recunoscută la nivel internațional. Printre națiunile care au 
demarat astfel de programe de licențiere se numără și Statele 
Unite ale Americii unde cerințe legale de reglementare au fost 
emise încă de la începutul anilor 1970 o dată cu inițierea unor 
masive programe de investiții în infrastructura sistemelor de 
apă. Aceste reglementări legale au fost extinse și făcute și mai 
stricte în timp, ca semn al importanței care se acordă protecției 
sănătății publice și mediului.

În România, funcționarea optimă a sistemelor de tratare 
și distribuție a apei potabile și a celor de epurare a apei uzate 
se asigură de către operatorii serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare, aceștia fiind cei care exploatează și 
întrețin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
Exploatarea și întreținerea sistemelor publice de alimentare 
cu apă și respectiv furnizarea serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare a fost reglementată chiar și în timpul 
perioadei comuniste prin Legea gospodăriei comunale nr. 
4/1981, însă cerințe clare cu privire la licențierea operatorilor 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare au 
fost instituite abia în anul 2001 prin Legea serviciilor publice 
de gospodărie comunală nr. 326/2001. Ulterior, prevederile 
referitoare la licențierea operatorilor serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare au fost adaptate acquis-ului 
comunitar și principiilor statuate la nivelul Uniunii Europene.

ABSTRACT

The importance of a high level of professionalism of 
the operators involved in the optimal performance of 
drinking water and wastewater treatment systems has been 
recognized internationally. Among the nations that have 
started such certification programs is the United States, 

where legal regulatory requirements have been issued since 
the early 1970s with the launch of a massive water systems 
infrastructure investment programs. These legal regulations 
have been extended and made even stricter over time as a sign 
of the importance given to the protection of public health and 
the environment. 

In Romania, the optimal operation of drinking water 
treatment and distribution systems and of the waste water 
treatment systems is ensured by the operators of public water 
supply and sewerage services, they being the ones operating 
and maintaining the public water supply and sewerage 
systems. The operation and the maintenance of the public 
water supply systems and respectively the provision of public 
water supply and sewerage services were regulated even 
during the communist period by Law on local services no. 
4/1981, but clear requirements regarding the certification of 
the operators of public water supply and sewerage services 
were established in 2001 by Law on local public services 
no. 326/2001. Subsequently, the provisions regarding the 
certification of the operators of public water supply and 
sewerage services were adapted to the Community acquis and 
to the principles established at the level of the European Union.

Cuvinte cheie: 
Tratare apă potabilă, epurare apă uzată, licențiere, operator, 

sistem public, serviciu public

1. Licențierea operatorilor de apă în 
Statele Unite ale Americii

Impulsul pentru licențierea operatorilor individuali din 
Statele Unite ale Americii care lucrează în sistemele de 
tratare și distribuție a apei potabile și a celor din sistemele 
de colectare și epurare a apelor uzate datează de la în-
ceputul anilor ’70 când anumite state, precum California, 
au emis primele acte legislative care reglementează para-
metrii funcționării acestor profesioniști. Aceste eforturi 

LICENȚIEREA OPERATORILOR DE APĂ ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII 
ȘI ÎN ROMÂNIA - O PARALELĂ
RĂDULESCU DAN1*, MARCU CĂTĂLINA, DRAGOMIR MARIUS2

1Dr. ing., Consultant independent protecția mediului
2Avocați, MARCU & ASOCIAȚII SCA
* E-mail autor de corespondență: dan.radulescu@mail.com
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coincideau și cu efortul mai larg de a aborda problemele 
poluării, ale cărei efecte erau deja evidente la acea vreme, 
cât și cu schimbarea mentalității prin trecerea la o abordare 
care ridica protecția mediului și sănătatea publică în rândul 
primelor priorități la nivel societal și guvernamental.

De o deosebită importanță la nivel federal a fost 
adoptarea Legii Apei Curate (Clean Water Act) [1] din 
1972 care a stabilit un program masiv de investiții în con-
strucția de sisteme de epurare a apelor uzate pe tot terito-
riul Statelor Unite ale Americii. Un principiu fundamental al 
legii din 1972 îl reprezintă faptul că a introdus interdicția 
deversării oricărui poluant în apele de suprafață fără obține-
rea unui aviz/autorizație de gospodărire a apei în prealabil 
de începerea deversării. Fiindcă o astfel de cerință punea 
o povară financiară și tehnologică semnificativă pe statele 
uniunii, dar mai ales pe autoritățile locale, legea prevedea în 
același timp și un program masiv de investiții, vasta majori-
tate prin granturi nerambursabile, de construcție de sisteme 
de colectare și stații de epurare a apelor uzate municipale. 
Deși în lege nu era prevăzută în mod special obligativitatea 
existenței unui personal certificat pentru operarea sistemu-
lui de epurare a apelor uzate, făcea parte din condițiile de 
acordare a granturilor de construire a sistemelor de epurare 
a apelor uzate obligația ca entitatea receptoare de granturi 
să aibă prevederi potrivite pentru funcționarea și întreține-
rea adecvată și eficientă a facilităților făcute cu finanțare 
subvenționată prin fonduri federale de construcție.

Similar, în 1974, a fost adoptată Legea Apei Potabile 

Sigure (Safe Drinking Water Act) [2], cu amendamente 
majore în 1986 și 1996, care conține condiții similare privind 
licențierea operatorilor din sistemele de tratare și distribuție 
a apei potabile. Amendamentele din 1996 au prevăzut sta-
bilirea unor prevederi specifice privind licențierea operato-
rilor. Legea prevedea reținerea a 20% din granturile pentru 
sistemele publice de apă potabilă până când statele dove-
deau că respectă liniile directoare federale privind licențierea 
operatorilor. Agenția de protecția mediului a Statelor Unite, 
USEPA, a adoptat reglementări naționale privind licențierea 
și re-licențierea operatorilor de sisteme publice de apă po-
tabilă în 1999, iar statele aveau la dispoziție doi ani să se 
conformeze reglementărilor [3].

Este de remarcat că nu există un sistem de licențiere unic 
la nivel federal nici pentru personalul din sistemele de apă 
potabilă nici pentru cel din sistemele de epurare a apelor 
uzate. Responsabilitatea implementării prevederilor legii 
federale revine autorităților statale, și ca atare, fiecare stat 
al uniunii are sistemul său propriu de licențiere.

În cazul statului California, acesta a fost un precursor al 
obligativității licențierii operatorilor din sistemele publice de 
apă, primele legi și regulamente privind licențierea operării 
facilităților de tratare a apei potabile au fost adoptate în 
1971 [4], iar comisia statală pentru controlul resurselor de 
apă (State Water Resources Control Board) examinează și 
licențiază începând din 1972 operatorii stațiilor de epurare 
a apei uzate pentru competența de a opera aceste instalații 
[5].

 Figura 1. Programul de licențiere a operatorilor din sistemele de tratare și distribuție a apei potabile – California
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În California, licențierea operatorilor din sistemele de 
apă potabilă este separată de cea a operatorilor din siste-
mele de epurare a apei uzate, una fiind prevăzută în secți-
unea de sănătate și siguranță (Health and Safety) a codului 
legislativ (California Code), iar cealaltă în secțiunea dedicată 
managementului calității apei de suprafață și subterane 
[6]. Normele de aplicare se găsesc în codul de regulamente 
(California Code of Regulations) în secțiunea securitate 

socială, sănătatea mediului, respectiv secțiunea manage-
mentului calității apei de suprafață și subterane [7].

O sinteză a principalelor reglementări include prevederi 
privind nivelul educațional și de experiență profesională, 
categorii de operatori pe tipuri de sisteme și mărimea lor, 
examinări, stagiatură, durata licențierii și poate fi văzut în 
Tabelul nr 1.

Apă potabilă 
(tratare) 

Apă potabilă 
(distribuție) 

Apă uzată 

Misiune Pentru a se asigura că profesioniștii calificați 
supraveghează tratamentul și distribuția apei 
potabile în siguranță. Licențierea operatorilor este 
un pas important în promovarea conformității cu 
Legea Apei Potabile Sigure. 

Protejarea sănătății publice și a 
mediului prin asigurarea funcționării 
eficiente a stațiilor de epurare prin 
licențierea operatorilor stațiilor de 
epurare a apelor uzate. 

Data de start a 
programului 

1971 2001 1972 

Nivele de 
certificare 

Cinci nivele –T1 – T5 Cinci nivele de la D1 la 
D5 

Cinci nivele de la Gradul I la Gradul 
V 

Experiența 
necesară 

T1) Nici una D1) Nici una I) Un an
T2) Nici una D2) Nici una II) Minimum unu la doi ani*
T3) 2 ani (cu un an ca 
grad 2) 

D3) 2 ani (cu un an ca 
grad 2) 

III) Minimum unu la patru ani*

T4) 4 ani (cu un an ca 
grad 3) 

D4) 4 ani (cu un an ca 
grad 3) 

IV) Minimum doi la șase ani*

T5) 5 ani (cu doi ani ca 
grad 4) 

D5) 5 ani (cu doi ani ca 
grad 4) 

V) Minimum patru la zece ani*
*Sunt multiple căi disponibile de a
satisface această cerință

Substituții de 
experiență 

O diplomă relevantă obținută la o instituție 
academică acreditată poate substitui toți sau o 
parte din anii suplimentari 

Șaisprezece puncte educaționale 
pot substitui irevocabil un an de 
experiență (excepție pentru primul 
an de experiență) 

Reînnoire Trei ani, necesită formare/educație continuă Doi ani, în prezent nu e necesară 
formare/educația continuă 

Stagiatură Nu Nu Doi ani de certificare ca stagiar 
emisă stației de epurare a apei 
uzate pentru ca un operator să 
câștige 1.800 de ore pentru un an de 
experiență calificată cu normă 
întreagă  

Cerințe minime 
pentru 
examinare 

T1) Absolvent de liceu 
sau 1 an de experiență 
specifică 

D1) Absolvent de liceu 
sau 1 an de experiență 
specifică 

Gradul I) Absolvent de liceu și 6 
puncte educaționale 

T2) Absolvent de liceu și 
un curs de formare 
specializat 

D2) Absolvent de liceu 
și un curs de formare 
specializat 

Gradul II) Absolvent de liceu și 9 
puncte educaționale* 

T3) Absolvent de liceu și 
două cursuri de formare 
specializate 

D3) Un certificat valid 
D2 și două cursuri de 
formare specializate 

Gradul III) Absolvent de liceu și 12 
puncte educaționale* 

T4) Un certificat valid T3 
și trei cursuri de formare 
specializate 

D4) Un certificat valid 
D3 și trei cursuri de 
formare specializate 

Gradul IV) Absolvent de liceu și 32 
puncte educaționale* 

T5) Un certificat valid T4 
și patru cursuri de 
formare specializate 

D5) Un certificat valid 
D4 și patru cursuri de 
formare specializate 

Gradul V) Absolvent de liceu și 48 
puncte educaționale* 
*Sunt multiple căi disponibile de a
satisface această cerință

Tabelul nr. 1. Sinteză comparativă, licențierea operatorilor din sistemele de apă, California [8]
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Figura 2. de mai sus prezintă schematic, procesul de li-
cențiere a operatorilor de apă potabilă, respectiv a operato-
rilor sistemelor de epurare a apelor uzate în Statele Unite ale 
Americii și în statul California.

În prezent, în California sunt licențiați circa 14.000 de 
operatori ai stațiilor de tratare a apei potabile și 20.000 de 
operatori în sistemele de distribuție și aproximativ 6.000 de 

operatori în sistemele de epurare a apelor uzate [8]. Statu-
tul oricărui operator din domeniul tratării și distribuției 
apei potabile poate fi verificat online iar reglementările 
privind stațiile de epurare a apelor uzate specifică gradul 
minim pe care trebuie să-l posede un șef de uzină și opera-
torul responsabil pentru funcționarea curentă, în funcție de 
mărimea stației.

Figura 3. Programul de licențiere a operatorilor din sistemele de epurare a apei uzate - California
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2. Licențierea operatorilor de apă în 
România

Scurtă retrospectivă a cerințelor privind licențierea 
operatorilor de apă în România

În România, activitățile din domeniul apei și apei uzate, 
precum captarea, tratarea, producerea, furnizarea și dis-
tribuția apei potabile, canalizarea și epurarea apelor uzate 
menajere și a apelor pluviale sunt componente ale serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare. Acest servi-
ciu este organizat sub autoritatea administrațiilor publice 
locale, iar entitățile de drept public sau de drept privat care 
furnizează/prestează un astfel de serviciu sunt denumite 
generic „Operatori”.

Activitățile din domeniul apei/apei uzate au fost regle-
mentate inițial prin norme locale emise de către fostele 
consilii populare ale comunelor, orașelor și municipiilor din 
România. În anul 1981, activitățile din domeniul apei/apei 
uzate au fost reglementate printr-un act normativ, aplicabil 
la nivel național, respectiv prin Legea gospodăriei comunale 
nr. 4/1981. Această lege nu conținea cerințe cu privire la 
licențierea operatorilor din domeniul apei/apei uzate care 
prestau efectiv activități în acest domeniu, însă stabilea 
competența unităților de gospodărie comunală (operatorii 
de la acea dată) de a emite autorizații sau acorduri pentru 
efectuarea unor servicii și lucrări de gospodărie comunală, 
precum și pentru executarea instalațiilor interioare de ali-
mentare cu apă, acestea fiind așa numitele lucrări „conexe” 
activității principale de furnizare a apei potabile, canalizare 
și epurare a apelor uzate.

Primele cerințe clare cu privire la licențierea operatorilor 
pentru furnizarea/prestarea  serviciilor publice de alimenta-
re cu apă și de canalizare prin care se asigura alimentarea cu 
apă, canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale au fost 
instituite prin Legea serviciilor publice de gospodărie comu-
nală nr. 326/2001 și prin Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de ali-
mentare cu apă și de canalizare. Totodată, prin Ordinul minis-
trului administrației publice nr. 140/2003 a fost aprobat un 
Regulament privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în 
sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, în cate-
goria cărora intra și serviciul public de alimentare cu apă și 
de canalizare. Acest regulament reprezenta procedura apli-

cabilă pentru acordarea licențelor/autorizațiilor în domeniul 
serviciilor reglementate prin Legea nr. 326/2001, inclusiv în 
domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de ca-
nalizare.

Actele normative anterior amintite statuau că furnizarea/
prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de ca-
nalizare trebuie realizată de organizații specializate pentru 
acest tip de servicii, licențiate și/sau autorizate ca operatori 
de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Ser-
viciile Publice de Gospodărie Comunală (denumită în con-
tinuare „ANRSC”), instituție publică de interes național, cu 
personalitate juridică învestită cu competențe atât cu privire 
la acordarea licențelor/autorizațiilor în domeniul serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare cât și cu privire 
la reglementarea și controlul modului de organizare și de 
furnizare/prestare a acestui serviciu.

Recunoașterea calității de operator în domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare s-a 
realizat de către ANRSC prin licență.

Noțiunea de operator era definită ca „organizație licenți-
ată [...], având ca obiect de activitate furnizarea și/sau pre-
starea de servicii publice de gospodărie comunală, indiferent 
de forma de proprietate, de organizarea acestora și de modul 
de gestionare a serviciilor publice de gospodărie comunală în 
cadrul unităților administrativ-teritoriale;”

Licența era definită ca „act tehnic și juridic, eliberat de 
ANRSC, prin care se acordă unei organizații permisiunea de 
exploatare comercială a unui sistem și/sau de furnizare a unor 
servicii publice de gospodărie comunală, așa cum au fost defi-
nite prin lege”.

La rândul său, organizația era definită ca: „persoană 
juridică publică sau privată, care poate fi societate comer-
cială sau compartimentul de specialitate organizat în cadrul 
aparatului propriu al consiliului local, respectiv serviciul public 
cu personalitate juridică și buget propriu organizat în subor-
dinea consiliului local.”

Prin urmare, după obținerea licenței, organizația care 
furniza/presta servicii publice de alimentare cu apă și de ca-
nalizare devenea operator.

Licențele pe care ANRSC le acorda în domeniul serviciului 
public de alimentare cu apă și de canalizare erau:

(i) Licență pentru serviciul public de alimentare cu apă și 
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de canalizare;
(ii) Licență de alimentare cu apă;
(iii) Licență de canalizare;
Licențele erau valabile maxim 25 ani și erau atribuite pe 

3 clase, respectiv:
- clasa 1 în cazul în care prestarea serviciilor se realiza în 

localități sau arii cu peste 300.000 de locuitori;
- clasa 2: în cazul în care prestarea serviciilor se realiza în 

localități sau arii cu 51.000 - 300.000 de locuitori;
- clasa 3: în cazul în care prestarea serviciilor se realiza în 

localități sau arii cu mai puțin de 51.000 de locuitori.
Prin Legea nr. 326/2001 și prin celelalte acte normative 

adoptate în aplicarea acesteia, în afara licențelor erau regle-
mentate și o serie de autorizații, respectiv:

(i) Autorizație de înființare, prin care se acorda unei orga-
nizații permisiunea de a înființa un sistem public de alimen-
tare cu apă și de canalizare, în vederea asigurării eficienței 
economice, nivelului așteptat al calității serviciilor prestate 
și protejării intereselor utilizatorilor; valabilitatea acestui 
tip de autorizație era limitată la durata executării lucrărilor, 
conform studiului de fezabilitate;

(ii) Autorizație de modificare, prin care se acorda unei 
organizații permisiunea de modificare a unui sistem public 
de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea asigurării 
eficienței economice, nivelului așteptat al calității serviciilor 
prestate și pentru protejarea intereselor utilizatorilor; și va-
labilitatea acestui tip de autorizație era limitată la durata 
executării lucrărilor, conform studiului de fezabilitate;

(iii) Autorizație de funcționare, prin care se acorda unei 
organizații permisiunea de a pune în funcțiune un sistem 
public de alimentare cu apă și de canalizare și/sau prestare 
a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în 
vederea asigurării eficienței economice, nivelului așteptat 
al calității serviciilor prestate și pentru a proteja interesele 
utilizatorilor; acest tip de autorizație era valabil pentru o 
perioadă de maxim de 5 ani; 

(iv) Autorizație de prestare servicii întreținere, prin care 
se acorda unei organizații permisiunea de a presta servicii 
de întreținere, modificare sau reabilitare a instalațiilor aflate 
în proprietatea sau administrarea utilizatorului, nemijlocit 
legate de cele publice aflate în administrarea operatoru-
lui, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua 

publică și instalația interioară; acest tip de autorizație era 
valabil pentru o perioadă de maxim de 2 ani;

(v) Autorizație de participare la licitație, prin care se 
acorda unei organizații permisiunea de a participa la licitație 
pentru delegarea sau concesionarea unui serviciu public de 
gospodărie comunală (inclusiv pentru participarea la lici-
tațiile care aveau ca obiect delegarea gestiunii/concesion-
area unui serviciu public de alimentare cu apă și de canal-
izare).

Operatorii care dețineau licența clasa 1 nu aveau 
obligația de a solicita autorizație pentru participarea la lici-
tație. Operatorii care dețineau licența clasa a 2-a și clasa a 
3-a aveau obligația de a solicita autorizație de participare 
la licitație, în cazul în care pentru participarea la licitație era 
necesară o licență în clasă superioară (în fapt dacă numărul 
de locuitori pentru care operatorul furniza/presta serviciul 
de alimentare cu apă și de canalizare însumat cu numărul 
de locuitori din localitatea pentru care participa la licitație 
era mai mare decât numărul prevăzut de regulamentul 
aprobat prin Ordinul nr. 140/2003 pentru clasa respectivă). 
Autorizația de participare la licitație era valabilă până la 
data ținerii licitației dar nu mai mult de 90 de zile de la data 
eliberării.

(vi) Autorizația temporară de operare prin care sa acorda 
unei organizații permisiunea de a activa temporar, pentru 
a asigura continuitatea serviciilor, în cazul în care aceasta 
nu îndeplinea criteriile minime necesare obținerii licenței. 
Această tip de autorizație era valabil maxim 6 luni.

Deși ușor restrictive prin impunerea autorizației de par-
ticipare la licitație, normele legale adoptate în România 
începând cu anul 2001 în domeniul serviciilor publice de 
gospodărie comunală (actualmente serviciile comunitare de 
utilități publice) incidente și în domeniul serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv normele prin 
care s-au stabilit condițiile privind acordarea licențelor/
autorizațiilor necesare pentru furnizarea/prestarea acestui 
serviciu au constituit baza pentru evoluția sa ulterioară, 
calitativă și cantitativă.

Licențierea operatorilor de apă din România 
în prezent

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană 
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și alinierea legislației naționale cu aquis-ul comunitar a 
presupus si o schimbare de optică a autorităților legislative 
naționale cu privire la licențierea operatorilor din domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (dar 
și din domeniul celorlalte servicii de utilități publice).

Înaintea oricărui comentariu cu privire la cerințele actuale 
de licențiere statuate de România în legislația națională este 
necesară o scurtă precizare asupra faptului că, noțiunea de 
operator privește deopotrivă și operatorii regionali – per-
soane juridice de drept privat cu capital integral al unităților 
administrativ-teritoriale membre ale unei Asociații de Dez-
voltare Intercomunitară (ADI) înființată pentru gestionarea 
în comun a serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare. Operatorii regionali s-au înființat (fie prin re-
organizarea fostelor regii autonome fie ca societăți noi cu 
capital integral public al unităților administrativ-teritori-
ale membre ADI) pentru obținerea fondurilor de coeziune 
acordate de Uniunea Europeană, ca soluție pentru nevoia 
crescută de investiții pentru reabilitarea și dezvoltarea ser-
viciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Primii 
pași spre procesul de regionalizare s-au făcut însă încă din 
etapa de preaderare a României la Uniunea Europeană, 
când mai multe unități administrativ-teritoriale au solici-
tat împreună fonduri de preaderare pentru realizarea unor 
proiecte comune integrate de alimentare cu apă și/sau de 
canalizare.

Acestea fiind spuse, în cele ce urmează vom observa care 
sunt cerințele actuale privind licențierea operatorilor din 
domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de ca-
nalizare.

Temeiul obligației de licențiere a operatorilor din dome-
niul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 
a fost statuat, în principal, prin Legea serviciilor comunitare 
de utilități publice nr. 51/2006 republicată cu modificările și 
completările ulterioare, prin Legea serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare și prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de 
utilități publice.

Prin actualele norme legale:
(i) a fost menținută obligația organizării serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare sub autori-

tatea autorităților administrației publice locale de la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale (comune, orașe 
municipii), la fel ca în cazul reglementărilor incidente încă 
din anul 2001;

(ii) a fost menținută obligația operatorilor din domeniul 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de 
a obține licența eliberată de ANRSC, furnizarea/prestarea 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare fiind 
posibilă doar dacă operatorul deține cumulativ contract 
de delegare a gestiunii sau după caz, hotărâre de dare în 
administrare și licența eliberată de ANRSC; licența se eli-
berează atât operatorilor de drept privat (societăți organiza-
te conform Legii nr. 31/1990 a societăților, cât și operatorilor 
de drept public – servicii publice cu personalitate juridică 
organizate în subordinea consiliilor locale ale unităților ad-
ministrativ teritoriale);

(iii) au fost menținute trei clase de licențiere, respectiv
a) clasa 1 - pentru un număr mai mare sau egal cu 

300.000 de locuitori;
b) clasa 2 - pentru un număr cuprins între 50.000 și 

300.000 de locuitori;
c) clasa 3 - pentru un număr mai mic sau egal cu 50.000 

de locuitori.;
(iv) durata de valabilitate a licenței a fost limitată la 5 

ani și se stabilește de către ANRSC în concordanță cu durata 
contractului de delegare și/sau a hotărârii de dare în ad-
ministrare; după expirarea perioadei de valabilitate inițiale 
se acordă o nouă licență pe o nouă durată de 5 ani sau mai 
mică în funcție de durata contractului de delegare sau de 
perioada stabilită prin hotărârea de dare în administrare;

(v) a fost eliminată cerința privind participarea la lici-
tațiile organizate pentru delegarea gestiunii pe baza au-
torizației de participare la licitație/licenței (deși versiunea 
în vigoare a Regulamentului privind acordarea licențelor în 
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 conține prevederi 
referitoare la acordarea licenței de participare la licitație, 
acestea nu se aplică întrucât prevederile corespunzătoare din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
pe baza cărora a fost elaborat și aprobat acest regulament 
au fost abrogate);

(vi) au fost eliminate cerințele privind autorizația de 
înființare/modificare/funcționare/prestare servicii de în-
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treținere, precum și cele privind autorizația temporară.
Licențele acordate de ANRSC (în prezent denumită 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Co-
munitare de Utilități Publice) privesc fie serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare, în întregul său, fie doar 
serviciul public de alimentare cu apă, fie doar serviciul public 
de canalizare, în funcție de ceea ce i s-a delegat operatorului 
prin contractul de delegare, iar activitățile specifice ser-
viciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru 
care A.N.R.S.C. acordă licențe, sunt următoarele:

a) captarea apei brute;
b) tratarea apei brute;
c) captarea și tratarea apei brute;
d) transportul apei potabile și/sau industriale;
e) înmagazinarea apei;
f ) distribuția apei potabile și/sau industriale;
g) colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la 

utilizatori la stațiile de epurare;
h) epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în 

emisar;
i) colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor 

din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea 
funcționalității acestora;

j) evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor 
deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de 
canalizare;

k) evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intra-
vilanul localităților;

l) furnizarea apei potabile.
Licența pentru întreg serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare se acordă numai dacă solicitanții fac 
dovada capacității tehnico-organizatorice, a calificării per-
sonalului și a unei dotări tehnico-materiale cel puțin pentru 
activitățile prevăzute la lit. c) -g).

Licența se acordă atât operatorilor naționali cât și per-
soanelor juridice străine (extracomunitare) sau persoanelor 
juridice din țările membre ale Uniunii Europene. 

Persoanele juridice înregistrate în alte state membre 
ale Uniunii Europene care dețin licențe/autorizații/atestate 
emise în țările de origine au obligația să solicite la A.N.R.S.C. 
recunoașterea și echivalarea acestora.

Se cuvine a fi menționat și faptul că prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri 
privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului 
public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate 
urbane, în vederea conformării la normele privind condițiile 
de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și com-
pletările ulterioare prin care au fost transpuse prevederile 
Directivei Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind 
epurarea apelor urbane reziduale, cu modificările și com-
pletările ulterioare, Legea serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare nr. 241/2006, a fost completată cu 
norme privind serviciului public inteligent alternativ pentru 
procesarea apelor uzate urbane, ca alternativă la situațiile 
de fapt care nu permit organizarea serviciului public de 
canalizare. 

Prin urmare, includerea acestui nou serviciu în categoria 
serviciilor de utilități publice atrage după sine și obligațiile 
prevăzute de lege cu privire la obținerea licenței ANRSC, 
astfel că, serviciilor pentru care ANRSC eliberează licențe li 
se adaugă și serviciul public inteligent alternativ pentru pro-
cesarea apelor uzate.

Operatorul care deține contract de delegare sau hotărâre 
de dare în administrare și licența ANRSC este obligat să 
furnizeze/presteze serviciile menționate doar la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale (ariei) pentru care deține 
contract de delegare și licență. 

Ori de câte ori operatorul obține un nou contract de dele-
gare acesta este obligat să solicite modificarea condițiilor 
asociate licenței. Dacă prin obținerea contractului de dele-
gare se modifică și numărul locuitorilor deserviți, atunci 
operatorul va solicita si modificarea licenței.

Pentru acordarea licenței sau pentru modificarea 
condițiilor asociate licenței, operatorii trebuie să în-
deplinească următoarele cerințe minime de capabilitate 
financiară:

(i) să obțină profit din exploatare (din furnizarea/
prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de ca-
nalizare);

(ii) să nu aibă datorii către bugetul Autorității Naționale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice.

În ceea ce privește capacitatea tehnică necesară pentru 
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furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă 
și de canalizare, aceasta se apreciază de ANRSC în cadrul pro-
cedurii de eliberare/modificare a licenței prin raportare la 
prevederile Anexei nr. 11 „DOTAREA TEHNICĂ MINIMĂ pentru 
acordarea licențelor aferente serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare, alimentare cu energie termică și de 
iluminat” la Regulamentului privind acordarea licențelor în 
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007.

Cât privește personalul implicat în furnizarea/prestarea 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, 
Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul 
serviciilor comunitare de utilități publice aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, nu prevede expres ce 
calificări profesionale trebuie să aibă acesta, operatorul este 
însă obligat să depună la ANRSC informații privind structura 
de personal, calificat și autorizat, aferent serviciului.

Alte informații și documente relevante pe care opera-
torul este obligat să le depună pentru obținerea licenței și 
pe care ANRSC le analizează în cadrul procedurii de eliberare 
a licenței sunt, fără a se limita la acestea:

a) organigrama valabilă la data solicitării licenței, din 
care să rezulte departamentele cu sarcini în desfășurarea 
activităților pentru care se solicită licențierea;

b) indicatorii economico-financiari specifici serviciului;
c) strategia de investiții, reflectată în planul de investiții, 

elaborat pentru o perioadă de minimum 3 ani, din care să 
rezulte obiectivele propuse, costurile estimate, sursele de 
finanțare și termenele de realizare;

d) strategia privind implementarea unui sistem de 
management integrat, care va prevedea termenele și costu-
rile de conformare;

e) prețurile/tarifele practicate pentru serviciul/activi-
tățile furnizate/prestate în fiecare unitate administra-
tiv-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenței; 

f ) indicatorii de performanță ai serviciului/nivelele de 
servicii, aprobați/aprobate de autoritatea administrației 
publice locale în fiecare unitate administrativ-teritorială 
pentru care a solicitat acordarea licenței, care se vor prezen-
ta obligatoriu în format electronic;

g) gradul de contorizare la nivel de branșament;
h) copie de pe autorizația/autorizațiile de gospodărire a 

apelor, în termen de valabilitate;
i) copie de pe autorizația/autorizațiile de mediu, în 

termen de valabilitate, pentru prestarea/furnizarea activi-
tăților pentru care se solicită licența;

j) copie de pe programul/programele de monitorizare 
de control al calității apei potabile, avizat/avizate de au-
toritatea de sănătate publică județeană, respectiv a muni-
cipiului București, pentru serviciul public de alimentare cu 
apă;

k) copie de pe programul/programele de monitorizare de 
audit al calității apei potabile, avizat/avizate de autoritatea 
de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului 
București, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

l) copie de pe autorizația sanitară pentru producerea și 
distribuția apei potabile;

m) copie de pe programul/programele de monitorizare a 
calității apei uzate și epurate, avizat/avizate de autoritatea 
de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului 
București, pentru serviciul public de canalizare;

n) copie de pe planul/planurile de conformare privind 
calitatea apei potabile, avizat/avizate de autoritatea de 
sănătate publică județeană, respectiv a municipiului 
București, pentru serviciul public de alimentare cu apă;

o) copie de pe certificatul de înregistrare la 
Ministerul Sănătății Publice pentru laboratoarele proprii 
unde se efectuează monitorizarea calității apei potabile;

p) copii de pe contractele încheiate pentru efectuarea 
analizelor bacteriologice și fizico-chimice ale apei în labora-
toare acreditate, în cazul în care solicitantul nu deține labo-
ratoare proprii.

ANRSC poate decide suspendarea sau după caz retragerea 
licențelor în condițiile specificate prin Regulamentul privind 
acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare 
de utilități publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
745/2007.

Licența este însoțită de condițiile asociate licenței, prin 
care se prevăd în mod expres unitățile administrativ-teritori-
ale în care operatorul furnizează/prestează serviciul precum 
și  cerințele pe care operatorul trebuie să le respecte pentru 
menținerea licenței, cerințe privind asigurarea sănătății 
publice; cerințe privind asigurarea funcționării optime, 
în condiții de siguranță și de performanță a construcțiilor 
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și instalațiilor exploatate, în conformitate cu legislația și 
reglementările legale în vigoare; cerințe de respectare a 
specificațiilor privind metodologia de stabilire, ajustare și 
modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice, 
pentru funcționarea optimă, rentabilă a acestora, pentru 
promovarea eficienței economice în sectorul serviciilor 
publice și protejarea intereselor utilizatorilor; cerințe privind 
implementarea unui sistem de management integrat pentru 
serviciul/activitățile licențiat/licențiate etc.

Așadar, în România există obligații clare stabilite prin 
norme legale aplicabile la nivel național, cu privire la li-
cențierea operatorilor de apă. Actul prin care se realizează 
licențierea operatorilor poartă denumirea de „Licență” și 
se acordă operatorilor care solicită eliberarea acesteia, în 
baza contractului de delegare sau a hotărârii de dare în 
administrare, fie pentru serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare, în întregul său, fie doar pentru serviciul 
public de alimentare cu apă, fie doar pentru serviciul public 
de canalizare.

În cazul în care contractul de delegare/hotărârea de dare 
în administrare privește întreg serviciul public de alimenta-
re cu apă și de canalizare organizat la nivelul unei unități 
administrativ-teritoriale (o comună, un oraș sau un muni-
cipiu) sau într-o arie mai extinsă la nivelul unei ADI (mai 
multe comune, orașe, municipii) furnizarea/prestarea servi-
ciului se realizează doar de către operatorul care deține con-
tractul de delegare și licența eliberată de ANRSC, sau după 
caz hotărârea de dare în administrare și licența ANRSC (în 
cazul serviciului furnizat/prestat la nivelul unei ADI serviciul 
poate fi prestat în baza contractului de delegare și a licenței 
ANRSC). Dacă însă contractul de delegare/hotărârea de dare 
în administrare și licența privesc doar serviciul de alimen-
tare cu apă sau doar serviciul de canalizare, furnizarea/pre-
starea serviciului se poate realiza de către doi operatori, câte 
unul pentru fiecare serviciu, fiecare dintre aceștia urmând 
să dețină licență pentru serviciul pentru care deține contract 
de delegare sau hotărâre de dare în administrare.

Competența licențierii operatorilor de apă (și/sau de ca-
nalizare) este acordată prin lege unei autorități naționale - 
ANRSC. 

Acordarea licențelor de către ANRSC se face pe baza ana-
lizei unor cerințe de ordin tehnic, economic și juridic, o parte 

a acestor cerințe fiind clar stabilite prin lege și o altă parte 
fiind la stricta apreciere a ANRSC. 

Pentru eliberarea licenței, operatorul achită un tarif 
în cuantumul stabilit prin ordin al președintelui ANRSC, 
corespunzător clasei de licențiere, iar începând cu anul al 
doilea de valabilitate al licenței, un tarif de menținere a 
licenței, în cuantum egal cu tariful de eliberare a licenței. 
Durata de valabilitate a licenței este de maxim 5 ani, co-
respunzător duratei contractului de delegare sau după caz 
perioadei stabilite prin hotărârea de dare în administrare.

Licențele pot fi suspendate sau retrase în condițiile 
prevăzute de Regulamentul privind acordarea licențelor în 
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007.

O situație privind licențele eliberate de ANRSC în dome-
niul serviciului public de alimentare cu apă și de canaliza-
re, valabile la data de 07.12.2020 este accesibilă la adresa: 
https://www.anrsc.ro/documents/directia_tehnica_
licente/evidenta_licente_valabile/2020/Evidenta%20
Licente%20Valabile%2007.12.2020.pdf

Concluzii
În 1971, în California au fost adoptate legi și norme 

de aplicare care reglementează licențierea funcționării 
instalațiilor de tratare și distribuție a apei potabile. Regu-
lamentele stabilesc la ce nivel ar trebui să fie echipate 
aceste instalații, cât și calificările minime pentru testare la 
fiecare dintre cele cinci niveluri de clasă și criteriile pentru 
reînnoirea și revocarea certificatelor de operator. Ulterior, în 
1998, la nivel federal au fost stabilite linii directoare pentru 
licențierea și re-licențierea operatorilor de sisteme de apă 
potabilă publice. Din 1972, California a reglementat au-
torizarea de funcționare a sistemelor de epurare a apelor 
uzate și examinarea și licențierea operatorilor pentru com-
petența de a opera instalațiile de epurare. Urmând exem-
plul Californiei, tot din 1972, la nivel federal a fost adoptată 
Legea Apei Curate care reglementează pe lângă nivelul cali-
tății apei deversate și necesitatea de a opera adecvat insta-
lațiile sistemului de epurare a apelor uzate incluzând un 
program de licențiere a operatorilor individuali. În Statele 
Unite legiuitorul a decis ca reglementările de autorizare de 
funcționare adecvată a sistemelor de apă să includă spe-
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cific și certificarea competențelor operatorilor individuali 
care operează aceste sisteme.

În România, licențierea operatorilor din domeniul servi-
ciului de alimentare cu apă și de canalizare este realizată de 
către o autoritate națională (ANRSC) în baza cerințelor insti-
tuite printr-un act normativ aplicabil tuturor operatorilor. 

Existența hotărârii de dare în administrare sau a con-
tractului de delegare a gestiunii în baza căreia/căruia este 
furnizat/prestat serviciul de alimentare cu apă și de canali-
zare constituie un criteriu obligatoriu pentru acordarea li-
cenței.

În România, calitatea de operator în domeniul serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare o poate avea doar o 
persoană juridică de drept privat (o societate) sau de drept 
public (un serviciu public cu personalitate juridică organi-
zat în subordinea consiliului local al municipiului, comunei, 
orașului), nu și persoanele fizice. Societățile înființate de 
mai multe municipii, comune, orașe (și după caz de județul 
din care acestea fac parte) asociate în cadrul unei ADI, care 
dețin contract de delegare atribuit prin ADI în numele și pe 

seama unităților-administrativ teritoriale membre și licența 
ANRSC au calitatea de operator regional.

Licențele în România nu sunt centrate în mod exclusiv pe 
personal (pe persoana fizică) întrucât persoanele fizice nu 
au calitatea de operator al serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare, persoana juridică fiind cea care își asumă 
obligația furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare corespunzător cerințelor calitative și canti-
tative ale unităților administrativ-teritoriale care privesc 
inclusiv numărul de personal și calificarea acestuia. Nu în-
seamnă însă că în cadrul procesului de licențiere ANRSC, pe 
lângă cerințele cu privire la dotarea tehnico-materială și 
indicatorii economico-financiari specifici serviciului respec-
tiv nu analizează și informațiile prezentate de solicitanți cu 
privire la numărul și calificarea personalului afectat furniză-
rii/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

Cerințele pentru acordarea licenței sunt același indiferent 
dacă persoana juridică supusă licențierii este de drept public 
sau de drept privat și de statutul acesteia după licențiere, 
respectiv operator sau operator regional.
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măsuri pentru proiectele de mediu cu fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public 
inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
16. Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice



51E D I L I T A T E A  N r .  4  /  M A R T I E  2 0 2 1

 PREZENTAREA FACULTĂŢII DE CONSTRUCȚII DIN TIMIŞOARA 
 

   
 

 
 

“Mica Vienă” sau “Orașul trandafirilor” sunt doar două dintre numele de alint ale Timişoarei, 
primul oraș cu străzile iluminate electric din Europa. Cotat ca fiind unul dintre orașele cu cele mai 
bogate patrimonii arhitecturale și culturale din România, Timișoara este locul în care vei iubi să-ți 
petreci studenția. 

Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnica Timișoara este o școală de 
tradiție, înființată în anul 1941, la două decenii după apariția primei instituții de învățământ tehnic 
superior din zona de vest a României. 

Facultatea pregătește specialiști în trei domenii de studii la toate nivelurile: licență (4 ani), 
master (2 ani) și doctorat (3 ani). 

Domeniul Inginerie Civilă - proiectare, execuție și întreținere lucrări de construcții civile, 
industriale și agricole, infrastructuri pentru transporturi, construcții hidrotehnice și alimentări cu 
apă, cu următoarele programe de studii de licență: 

- Construcții Civile, Industriale și Agricole – CCIA 
- Inginerie civilă cu predare în limba engleză - ICE (CCIA în limba engleză, pentru care 

există burse speciale de studiu la Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie) 
- Inginerie civilă cu predare în limba germană - ICG (CCIA în limba germană, pentru care 

există un acord pentru obținerea diplomei duble cu Universitatea Tehnică din Munchen, 
Germania) 

- Căi Ferate, Drumuri și Poduri – CFDP 
- Amenajări și construcții hidrotehnice – ACH 
- Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări – CSAAC. 
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Într-o evaluare comparativă a universităților pe domenii de studii, realizată de Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative în anul 2020, domeniul Inginerie Civilă din cadrul 
Facultății de Construcții - Universitatea Politehnica Timișoara, s-a clasat pe primul loc. 

Domeniul Ingineria Instalațiilor - proiectare, execuție și întreținere lucrări de instalații pentru 
construcții: electrice, sanitare, termice și gaze naturale, cu programul de studii de licență 
‘Instalații pentru construcții – ICT’. 

Domeniul Inginerie Geodezică - proiectare și realizare lucrări de măsurători terestre cu 
diferite destinații: lucrări topo geodezice inginerești și de cadastru, sistematizare, urbanism, cu 
programul de studii de licență ‘Măsurători terestre și cadastru – MTC’. 

Studenții au asigurată cazarea în căminele recent renovate ale universității, în care la fiecare 
etaj există sală de lectură, bucătărie si mașini de spălat, iar camerele sunt echipate cu frigidere 
și internet. 
 

 
 

Cele două restaurante universitare din campus funcționează în regim subvenționat pentru 
studenți, iar accesul la bazele sportive ale universității este gratuit. Bazele sportive au săli de 
fitness, terenuri de fotbal, tenis și baschet, piste de atletism și două bazine de înot semiolimpice, 
unul acoperit și unul în aer liber. 

La Facultatea de Construcții din Timișoara admiterea se face prin concurs de dosare, pe 
baza mediei de la examenul de bacalaureat (indiferent de probele susținute). 

 

 



TERAPLAST OFERĂ SOLUȚII COMPLETE,  
PROFESIONALE PENTRU REȚELE DE APĂ,  
CANALIZARE ȘI GAZ 
 
 

TeraPlast este compania-mamă a Grupului TeraPlast – cel mai mare producător român de 
materiale de construcții. 

Compania are o tradiție de 125 de ani și astăzi este liderul pieței de canalizări exterioare 
din PVC. Prin linia de business Instalații, TeraPlast oferă soluții complete pentru canalizări 
interioare, canalizări exterioare, protecție cabluri, management ape pluviale, transport și 
distribuție apă și gaz, sisteme de încălzire în pardoseală. 

 

Sistemele de canalizări gravitaționale îngropate, supuse unor sarcini normale sau sarcini 
de lucru deosebite, au o aplicabilitate variată. Acestea sunt potrivite atât pentru rețele de 
canalizare îngropate în sol pentru ape menajere cât și pentru ape pluviale cu aplicabilitate în 
infrastructură și construcții rezidențiale, evacuarea apei în agricultură și industrie sau pentru 
drenaj. 
 

 
 

Noile generații de cămine de inspecție TeraPlast, realizate din materiale plastice, oferă 
soluții moderne ce satisfac toate cerințele impuse în prezent în ceea ce privește evacuarea 
apelor uzate. Prin utilizarea căminelor moderne din materiale plastice se asigură o etanșeitate 
completă a rețelei de canalizare ca urmare a îmbinărilor etanșe între acestea și țevile din 
materiale plastice, eliminându-se astfel căminele din beton, elemente din rețeaua de canalizare 
ce nu puteau garanta etanșeitatea rețelei. 
 

Țevile corugate din PE și PP pentru canalizări exterioare se produc prin coextrudare, 
rezultând o țeavă cu un perete interior lis de culoare deschisă pentru a ușura inspectarea cu 
camere video, cu o rugozitate extrem de redusă și un perete exterior de tip profilat. Peretele 
exterior profilat asigură rezistenţa la sarcinile externe, fiind caracterizat printr-o foarte bună 
rezistenţă. Structura profilată a peretelui exterior prezintă o serie de avantaje majore: grosime 
mult mai mică a peretelui în comparaţie cu un perete neted, pentru aceeaşi rezistenţă a ţevii, 
ceea ce determină o greutate specifică mult redusă a țevilor. 
 
 Căminele de apometru oferite de TeraPlast sunt realizate din polietilenă prin procedeul 
denumit rotoformare. Acesta este un procedeu ce permite rotirea independentă după două 
direcții a matriței de formare în care este introdusă pulberea de polietilenă. Prin acest procedeu 
se pot obține produse de dimensiuni mari cu forme variate. Căminele de apometru sunt izolate 
termic și protejate pentru trafic mediu sau greu cu ajutorul capacelor de fontă sau compozit 
pentru diverse sarcini. 
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 De asemenea, TeraPlast produce prin rotoformare o gamă largă de rezervoare destinate 
în special pentru asigurarea rezervei de incendiu necesară clădirilor civile sau construcțiilor de 
producție și depozitare. 
 
 Țevile din polietilenă TeraPlast au suprafața interioară și exterioară netedă, sunt flexibile și 
rezistente. Țevile și fitingurile din polietilenă au numeroase domenii de utilizare dintre care rețele 
de canalizare, fie în sistem gravitațional fie în presiune, sau rețele de canalizări interioare pentru 
construcții. Durata de viață este apreciată la minim 50 de ani în condițiile respectării condițiilor 
de presiune și temperatură precum și a tehnologiei de punere în operă. 
 

Pentru rețele de transport și distribuție apă și gaz, TeraPlast oferă țevi PE 100-RC cu strat 
aditivat din PP, ideale pentru garantarea purității apei transportate. Stratul protector, suplimentar 
adăugat diametrului nominal, este realizat din poliolefine modificate, conferind rigiditate și 
protecție mecanică suplimentară. Generația PE 100-RC (RC = Rezistent la fisurare/Resistant to 
cracks) reprezintă un material performant, cu o rezistență mărită la încărcarea punctiformă și 
formarea de fisuri. Prin certificarea PAS 1075 a produselor avem confirmarea că acestea 
respectă specificația tehnică publicată de Deutsches Institut für Normung, și se definește o nouă 
clasă de produse din polietilenă PE 100-RC, ce are rezistență crescută la propagarea fisurilor. 
Acest standard este suplimentar față de standardele uzuale de produs, care sunt obligatorii. 
Spre deosebire de standardele de bază ale produselor, PAS 1075 indică performanțe 
superioare a produsului și se referă și la cerințe și metode de instalare pentru țevi din polietilenă, 
prin tehnici alternative – fără pat de nisip cu posibilă reutilizare a pământului excavat sau 
instalare fără șanț, prin relining sau bursting. Datorită suprafeței netede a materialului, țeava nu 
acumulează depuneri la interior pe parcursul duratei de viață. 
 

 
 

Produsele TeraPlast dețin agremente tehnice și certificări la cele mai înalte standarde 
internaționale în domeniu oferite de Institutul European Pentru Științe Termice București. Toate 
acestea pot fi consultate pe adresa https://www.teraplast.ro. 
 

Grupul TeraPlast este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România și Serbia, 
TeraGlass, Wetterbest, TeraPlast Recycling. 
 
 

Contact: 
Isabela Căilean 
E-mail: Isabela.cailean@teraplast.ro 
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ANALIZA CALITATIVĂ, ON-LINE, ÎN REȚELELE DE APĂ POTABILĂ – SISTEM 
PIPE::SCAN

 
Monitorizarea on line a calității apei potabile 
în rețeaua de distribuție reprezintă o 
necesitate a zilelor noastre 
Pipe::scan este un sistem pentru monitorizarea 
calității apei potabile în conducte, sub presiune. 
Poate măsura până la 10 parametri într-un 
singur sistem: clor, turbiditate, culoare, pH/ORP, 
conductivitate, temperatură, presiune și 
parametri organici (TOC, DOC, UV254 / UVT). 
Pentru a avea o imagine clară asupra calității 
apei potabile în rețeaua de distribuție, se 
recomandă montarea mai multor astfel de 
sisteme pipe::scan de-a lungul acesteia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Rețea de senzori montați în 
rețeaua de distribuție apă potabilă 

 
Printr-o tehnologie modernă, pompa „nano“, 
parte componentă a configurației 
sistemului, asigură circulația apei către 
senzori și înapoi în conductă, fără pierderi, 
precum și posibilitatea măsurării 
parametrilor de calitate, independent de 
debitul apei din conductă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Pipe::scan – Pompa „Nano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Figura 3. Unitate de control con::cube 
 
Con::cube este o unitate de control compactă, 
puternică și versatilă, pentru gestionarea 
datelor și controlul stațiilor de măsurare. Prin 
integrarea celor mai recente tehnologii, 
unitatea oferă opțiuni flexibile pentru 
conectarea la sisteme SCADA sau la alte 
sisteme de monitorizare la distanță. 
În același timp, acest controler îndeplinește și 
toate cerințele pentru funcționare 
descentralizată, în locații izolate.  
 
Pipe::scan este un sistem unic, având 
următoarele avantaje:  
 

• Măsurare precisă, în perfectă 
concordanță cu analizele de 
referință din laborator 

• Măsoară până la 10 parametri într-
un singur sistem compact 

• Instalarea se poate face sub 
presiune 

• Funcționează indiferent de debitul 
de apă din conductă, inclusiv în 
condiții de stagnare a apei în rețea 

• Alarmare în timp real 
• Capabilitate de transmisie date prin 

aplicație mobilă 
• Posibilitate de întreținere 

individuală a fiecărui senzor, sub 
presiune 

• Mentenanță la 6 luni: funcționare 
eficientă, fiabilă și autonomă, cu 
întreținere minimă.

 
 

E-mail:  contact@tehnoinstrument.ro;   mihaela.apostol@tehnoinstrument.ro 
www.tehnoinstrument.ro
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REZULTATELE CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE NR. 4
Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene 

a organizat în perioada 22 Ianuarie - 12 Februarie 2021 Con-
cursul de fotografie aferent numărului 4 al Revistei EDILI-
TATEA, la care au fost invitați să participe toți membrii săi, 
prin transmiterea de fotografii relevante din activitatea 
curentă. 

Condițiile de participare au fost comunicate tuturor par-
ticipanților, atât prin e-mail în data de 22 Ianuarie 2021, 
cât și prin intermediul Newsletter-ul nr. 15 al APPFE din 27 
Ianuarie 2021.

La expirarea termenului stabilit au fost primite 35 de 
fotografii (32 de fotografii profesionale și 3 fotografii artis-
tice) din partea unui număr de 14 concurenți.

Fotografiile au făcut obiectul analizei de către un juriu 
format din 4 membri, după cum urmează:

- Conf.dr.ing. Elena Vulpaşu - Facultatea de Hidrotehnică, 
Universitatea Tehnică de Construcții București;  

- Dr.ing. Elena Melania Săvescu - AQUATIM SA; 
- Prof. Dr. Ing. Constantin Florescu, Director Departament 

Hidrotehnică, Facultatea de Construcții - Universitatea Po-
litehnica Timișoara;

- Prof.dr.ing. Gabriel Racoviţeanu - Facultatea de Hi-
drotehnică, Universitatea Tehnică de Construcții București.

Decizia juriului a fost aceea de a acorda 6 premii (5 premii 
pentru fotografii profesionale și un premiu special pentru 
fotografie artistică).

De asemenea, alte câteva 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).

În cele ce urmează sunt prezentate 
FOTOGRAFIILE CÂŞTIGĂTOARE!

LOCUL II
Autor: AQUASERV SA TULCEA
Denumire fotografie: 
,,Filtre subterane 1910, Uzina de Apă Tulcea’’
Medie punctaj: 27,25 puncte

LOCUL I
Autor: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA
Denumire fotografie: ,,Modernizarea din temelii a 
stației de epurare Cluj-Napoca - 2013’’
Medie punctaj: 28,25  puncte
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LOCUL II
Autor: AQUASERV SA TULCEA
Denumire fotografie: 
,,Filtre subterane 1910, Uzina de Apă Tulcea’’
Medie punctaj: 27,25 puncte

LOCUL II
Autor:  ENVIROTRONIC
Denumire fotografie: 
,,Stația de epurare Alexandria’’
Medie punctaj: 27,25 puncte

LOCUL III
Autor: COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA
Denumire fotografie:
,,CAO – la datorie, în orice condiții’’
Medie punctaj: 27,00  puncte

LOCUL III
Autor: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA 
Denumire fotografie: ,,Programul educațional În aer 
liber al Companiei de Apă Someș’’
Medie punctaj: 27,00 puncte

PREMIUL SPECIAL
Autor: CĂLIN SAS, FS TECHNOLOGIES
Denumire fotografie:
,,Răscumpărând vremurile’’ – 2019, Muntele Athos
Medie punctaj: 2,75  puncte

Mulțumim juriului pentru deciziile luate și îi felicităm pe câștigători, transmițând totodată mulțumiri tuturor 
participanților la concurs!

Următorul Concurs de fotografie va avea loc cu ocazia lansării numărului 5 al Revistei  EDILITATEA, membrii APPFE 
urmând a fi anunțați în timp util cu privire la cerințele de participare. Rezultatele concursului urmează a fi publicate în 
revista EDILITATEA în trimestrul II 2021.
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SOLUȚII EFICIENTE PENTRU CURĂȚAREA  
ȘI ÎNTREȚINEREA  REȚELELOR DE CANALIZARE 

Peste 80% din sistemele de canalizare din România dezvoltă periodic probleme cu depunerile formate 
din deșeurile aruncate în rețelele de canalizare. Lipsa întreținerii sistemelor de canalizare duce la refularea 
nămolului atât în gospădăriile particulare cât și în spațiile publice. 

VESTRA, companie care face parte din grupul Elsaco, oferă încă din anul 2015 soluții pentru industria 
utilităților (apă rece, energie termică, gaz) și vine în întâmpinarea clienților cu un portofoliu vast de produse 
potrivite și pentru cele mai complexe proiecte.  

Specialiștii noștri urmăresc provocările din piață și caută permanent soluții care să satisfacă nevoia 
clientului. Astfel, pentru gestionarea eficientă a activităților de curățare a canalizărilor, specialiștii noștri 
recomandă două soluții care acoperă atât zonele pietonale sau greu accesibile cât și utilaje pentru spații 
largi, permisive. Aceste utilaje sunt recunoscute pentru flexibilitatea și eficacitatea lor și sunt produse de 
către companii de top din această industrie, Baroclean și Rivard.  

Compania Baroclean a fost fondată în anul 1981, iar astăzi este liderul pe piața franceză în domeniul 
utilajelor de curățare urbană. De-a lungul anilor, Baroclean și-a îmbunătățit know-how-ul în producția de 
rezervoare din aluminiu și a dezvoltat o serie întreagă de tehnologii combinate pentru întreținerea rețelelor 
de canalizare și a rezervoarelor septice.  

Utilajul recomandat pentru piața din România poartă denumirea de HYDROCITY care este un 
autocurățitor combinat. Toate componenetele suprastructurii vehiculului sunt vopsite în ateliere speciale 
de vopsitorie și uscate în cuptoare dedicate, care duce la o rezintență superioară a vopselei, evitând 
coroziunea componentelor. 

HYDROCITY: bazin 1.2 mc 
Este un autocurățitor combinat pentru 
întreținerea și curățarea conductelor de 
canalizare. 
Capacitate rezervor (litri): 1200 L; 
Capacitate rezervor apă curată (litri): 400 L; 
Capacitate rezervor nămol (litri): 800 L; 
Materialul rezervorului: aluminiu; 
Pompa de înaltă presiune Pratissoli : 
43 l/min – 320 bari,     50 l/min – 250 bari; 
Pompa de vacuum la 0,6 bari:300 mc/h, 
200 mc/h; 
Capacitate tambur furtun de înaltă 
presiune: 90 m cu furtun de 1/2’’; 
Șasiu: Ford Ranger 4WD 3.2T 

Avantaje ale produsului: 
- Rezervor din aluminiu -  este un material anticoroziv cu o durată mare de viață. Materialul fiind

ușor nu solicită șasiul și astfel reduce uzura prematură a suspensiei utilajului și asigură costuri
mici de întreținere.

- Accesibilitate facilă indiferent de zonă – fiind un utilaj compact, poate fi folosit atât pentru
străduțe mici cât și pentru bulevarde mari. Șasiul dispune de tracțiune 4x4 pentru a facilita accesul
și în zonele greu accesibile.

- Nu necesită categorie specială pentru a fi condus – Utilajul poate fi condus de orice persoană
care deține permis de conducere categoria B.

- Componente standardizate – Baroclean folosește componente standardizate în producerea
utilajelor astfel încât pentru înlocuirea unui component este suficient doar să se specifice codul
piesei.

- Pompă de vacuum (vid) eficiență – pompa este prevăzută cu lobi astfel încât să nu necesite
întreținere.
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Utilajul poate fi prevăzut și cu sistem de încălzire care permite funcționarea echipamentului până la o 
temperatură de -15 grade, fără să înghețe apa.  

Producatorul oferă utilaje cu capacitate cuprinsă între 0.4 mc și 10 mc iar pentru  sasiul de 3.2T  există 
și varianta de hidrocurățitor fără bazin de nămol, utilizat doar pentru spălarea rețelelor de canalizare, cu 
un rezervor de 800 l. 

 
Soluția oferită de Rivard, companie industrială franceză cu o experiență de peste 60 de ani în 

proiectarea și fabricarea de mașini și echipamente pentru curățirea rețelelor de canalizare, este un utilaj 
masiv potrivit pentru spațiile ușor accesibile. 

 
MISTRAL: bazin 11.7 mc 

Este un echipament recunoscut 
pentru eficiența sa în procesul de 
curățire a rețelelor de canalizare și 
timpul scurt de execuție. 

Eficiența utilajului este dată de 
peretele deplasabil din interiorul 
rezervorului astfel încât 
echipamentul poate fi folosit la mai 
multe intervenții pe același traseu, 
astfel reducând consumul de 
carburant și timpul petrecut de 
operator pentru activitatea de 
curățare. 

Peretele deplasabil folosește 
un sistem automat de deplasare 
pentru a evita manevrele false. 

 
 

Etanșeitatea dintre cele două compartimente se face printr-o garnitură gonflabilă montată pe peretele 
deplasabil care este monitorizată în permanență pentru a evita transferul de lichide între cele două 
compartimente.  
 

Avantaje ale produsului: 
- Perete interor deplasabil – peretele deplasabil oferă posibilitatea de a încărca același rezervor 

atât cu apă pentru curățare cât și cu nămolul aspirat din sistemele de canalizare, oferă posibilitatea 
de maximizare a rezervorului în funcție de operațiile care trebuie executate în teren. 

- Sistem automat de spălare - rezervorul are un sistem automat de spălare a compartimentului de 
nămol, după eliminarea conținutului. Mentenanța simplă prin curățarea automată a ciclonului. 

- Tambur principal pentru furtunul de înaltă presiune - pivotare pe 2 axe pentru a ajuta la o 
poziționare cât mai bună asupra căminului de vizitare. 

 
Utilajul poate fi prevăzut la cerere și cu sistem de încălzire care permite funcționarea echipamentului 

până la o temperatura de -15 grade, fără să înghețe apa.  
Producătorul oferă echipamente cu capacitate cuprinsă între 8 mc și 19 mc, ultimul fiind un utilaj cu un 

sistem de filtre pentru recirculare. 
 
Pentru alegerea celei mai potrivite soluții care să se preteze necesarului dumneavoastră contactați 

specialiștii Vestra. Aceștia vă pot furniza informații tehnice suplimentare, analize din piață, iar la cerere pot 
oferi și demonstrații practice ale utilajelor care sunt deja în exploatare la companiile de apă din România.  
 
 

Vestra 
Website: www.vestra.ro 
Email: contact@vestra.ro 
Tel: 0231  507 060 
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REZUMAT 

Epurarea apelor uzate de la centralele termice și 
întreprinderile industriale este un proces tehnologic complex, 
impus de standarde stricte pentru calitatea apelor uzate epurate 
și caracterizat prin formarea de nămol solid, a cărui utilizare 
este asociată cu o serie de probleme. Una dintre probleme 
este mirosul neplăcut. Mirosul se datorează descompunerii 
bacteriene a reziduurilor organice de şlam (nămol netratat). 
Reactivii folosiți la stațiile mari, sunt pulverizați pe suprafața 
zonelor de nămol, neutralizează hidrogenul sulfurat și 
mercaptanii din aer și reduc mirosul, fără a rezolva problema 
fundamentală a substanțelor de legare care produc produse 
volatile.

Această lucrare prezintă rezultatele unui studiu realizat cu 
reactivi autohtoni VTIAMIN ST-15 și VTIAMIN ST-15A, destinați 
tratării sedimentului separat, atât în procesul de compactare, 
cât și pe locurile de depozitare și păstrare pe termen lung (trei 
metode de procesare a sedimentului). Rezultatele obținute 
se concretizează în scăderea concentrației de hidrogen 
sulfurat în timp, (până la zero) în camera de centrifugare și 
prin modificarea caracteristicilor organoleptice ale şlamului 
în timpul perioadei de testare. Sunt prezentate avantajele 
reactivilor propuși și recomandări pentru utilizarea lor, cu 
menționarea concentrațiilor eficiente.

ABSTRACT

Wastewater treatment of thermal power plants and 
industrial enterprises is a complex technological process, 
imposed by strict standards for the quality of treated 
wastewater and characterized by the formation of solid 
precipitation, the disposal of which is associated with a number 
of problems. One of the problems is an unpleasant smell. The 

odor is formed by bacterial decomposition of organic residues 
of the filter cake (raw sludge). Reagents used at large stations, 
are sprayed over the surface of silt sites, neutralize hydrogen 
sulfide and mercaptans in the air and reduce odors, without 
solving the fundamental problem of binding substances that 
produce volatile products.

This paper presents the results of industrial research with 
new domestic reagents VTIAMIN ST-15 and VTIAMIN ST-15A, 
intended for processing the separated sludge, both during its 
compaction, and at storage and long-term storage sites.

Cuvinte cheie: 
Epurarea apelor uzate, suprimarea proceselor de producere 

de hidrogen sulfurat și mercaptan, testarea tratării cu reactivi 
a nămolului

1. 1. Caracteristicile procesului de epurare a 
apelor uzate de la întreprinderi industriale

Epurarea apelor uzate de la centralele electrice și între-
prinderile industriale este o parte integrantă a strategiei 
pentru dezvoltarea industriei țării în contextul extinderii 
producției de gaze și a complexelor petrochimice. Funcția de 
epurare a apelor uzate este atribuită unei stații de epurare 
mecano-biologică completă, care include următoarele 
trepte: [1]

– treapta mecanică;
– treapta biologică;
– dezinfecția apelor epurate;
– tratarea nămolurilor.
De regulă, stațiile de epurare sunt vechi, au fost reabili-

tate și extinse de mai multe ori, sarcina fiind în creștere con-
tinuă datorită cantităților de ape uzate suplimentare de la 
întreprinderi industriale noi.

PROBLEME DE EPURARE A APELOR UZATE PROVENITE 
DE LA ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE 
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Astfel, stațiile de epurare pentru epurarea biologică completă la Kostromskaya GRES au fost construite în 1969 cu o ca-
pacitate de proiectare de 8.200 m3/24 ore. Indicatorii de calitate a apelor uzate brute și epurate sunt prezentați în tabelul 1.

Tabelul 1 Calitatea  apei uzate epurate influente/efluente în stația de epurare
Indicatori  Valoare 

Influent Efluent 
Materii totale în suspensie(MTS), mg/l 70,5–325 7,5–20,5 
Consumul biochimic de oxigen la 5 zile 
(CBO5), mgО2/dm3 

88–184 7,6–14,8 

Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), 
mgО2/dm3 

158,4–446,4 26–67 

Azot amoniacal (NT), mg/dm3 9,3–32,2 3,6–16,4 
Fosfor total (PT), mg/dm3 1,2–2,4 1,2–2,3 
Produse petroliere, mg/dm3 0,6–1,6 0,2–1,0 
Detergenți, mg/dm3 0,44–1,46 0,17–0,6 
Fier (Fe), mg/dm3 0,47–1,16 0,22–0,65 
Cupru (Cu), mg/dm3 0,016–0,10 0,002–0,037 
Zinc (Zn), mg/dm3 0,013–0,0776 0,005–0,016 

 
 În anul 1994, instalațiile au fost parțial reabilitate și 

completate cu un sistem de post-epurare a apelor uzate cu o 
creștere a capacității până la 10.500 m3/zi.

După epurare, concentrația de materii totale în suspen-
sie este de 6-8 mg/dm3 iar pentru  consumul biochimic de 
oxigen de 3-5 mg/dm3. După alți zece ani, a fost efectuată o 
reabilitare completă a stației de epurare.

Stațiile de epurare a centralei nucleare Kalinin cu o ca-
pacitate de peste 2.500 m3/zi, şi sistemele speciale de 
canalizare primesc și ape uzate menajere din toaletele 
compartimentului de reactoare, clădiri speciale, clădiri de 
procesare a deșeurilor radioactive, etc. Apele uzate sunt 
epurate în bazine de cu nămol activat. Apa epurată este 
supusă unei epurări suplimentare prin filtrare pe nisip, după 
care este dezinfectată cu hipoclorit de sodiu și apoi pompată 

pentru reutilizare în sistemul tehnic de alimentare cu apă al 
consumatorilor cu bazine de pulverizare. Nămolul activat 
în exces, uscat pe platforme de nămol este eliminat prin 
incinerare sau îngropare.

 În zona unui complex industrial dezvoltat, apele uzate de 
la centralele termice, combinate cu apele uzate de la între-
prinderile industriale și apele uzate menajere, sunt epurate 
la stațiile mari de epurare biologică folosind o tehnologie 
apropiată de cea descrisă mai sus [2]. Astfel, apele uzate de 
la Novocheboksarskaya CHPP-3 sunt incluse în debitul total 
cu apele uzate de la SA Khimprom, SA Vodokanal și altele, 
realizând un total de 322.000 m3/zi. Instalațiile de epurare 
biologică ocupă 135 de hectare și funcționează continuu pe 
două linii. Indicatorii de calitate a apelor uzate influente și 
epurate sunt prezentați în (Tabelul 2.) [2].

Indicatori  Valoare 
 Înainte de epurare     După epurare  

Materii totale în suspensie , mg/l 240 15–20 
Consumul biochimic de oxigen 
la 5 zile (CBO5), mgО2/dm3 

179 3 

Consumul chimic de oxigen 
(CCO-Cr), mgО2/dm3 

268 15 

Azot amoniacal (NT), mg/dm3 9–22 1–2 
Fosfor total (PT), mg/dm3 1,79 0,3–0,5 
Produse petroliere , mg/dm3 2,4 0,01–0,04 
 Detergenți, mg/dm3 1,2 0,06–0,08 
Fier (Fe), mg/dm3 3 0,1 
Cupru (Cu), mg/dm3 0,04 0,01 
Zinc (Zn), mg/dm3 0,17 0,01 

 

Tabelul 2 Indicatori ai apei epurate influente/efluente la stațiile mari de epurare biologică

Tabelul 2 arată că gradul avansat de epurare a apelor 
uzate permite evacuarea apelor uzate epurate în bazine 
de apă naturale (fluviul Volga) fără a afecta mediul în-

conjurător. Cu toate acestea, funcționarea instalațiilor de 
epurare biologică prezintă o serie de probleme, dintre care 
una este abordată în acest articol.



62 E D I L I T A T E A  N r .  4  /  M A R T I E  2 0 2 1

2. Descrierea problemelor tratării nămolului 
În procesul de epurare mecanică și biologică a apelor 

uzate, se formează diferite tipuri de nămol, conținând com-
ponente organice și minerale. În funcție de condițiile de 
formare și de caracteristicile separării, se disting nămolurile 
primare și secundare. Nămolurile primare includ impurități 
dispersate grosier care se află în faza solidă și care sunt 
colectate în treapta mecanică, pe platforme  de nisip și în de-
cantoarele primare. Nămolurile secundare sunt formate din 
nămolul retinut în decantoarele secundare, după epurare 
biologică (nămol activ în exces). Acestea se caracterizează 
prin umiditate ridicată, de 99,7% - 99,2%.

 Conform tehnologiei existente, nămolul generat în pro-
cesul de epurare a apelor uzate este depozitat în gropile 
pentru depozitarea reziduurilor din apele uzate industriale 
și pe platformele de nămol, care sunt o sursă de miros ne-
plăcut. Pentru a neutraliza aceste mirosuri, a fost conceput 
și pus în funcțiune un sistem automat, la stațiile mari  de 
epurare biologică [2]. Când vântul are direcția spre oraș, la 
semnalul stației meteo sau în modul manual, o instalație 
pentru prepararea și distribuirea unui reactiv sigur pentru 
oameni, având componentă uleiuri esențiale naturale și 
extracte din plante este pornită pentru pulverizare. În zona 
se formează o ceață fină, ale cărei particule neutralizează 
mirosul neplăcut. Această unitate funcționează optim în 
sezonul cald, la o temperatură ambiantă de cel puțin +5°C. 
La temperaturi mai scăzute, nu este necesară, deoarece 
mirosurile neplăcute se generează la temperaturi care 
permit o evaporare intensă a umezelii din platformele de 
uscare nămol.

 Probleme similare apar atât la stațiile mari de epurare, 
cât și la stațiile mici de epurare a apelor uzate. Costul ridicat 
al produselor importate și restricțiile privind utilizarea aces-
tora ne obligă să căutăm soluții bazate pe crearea de reactivi 
autohtoni care pot reduce sau elimina complet mirosu-
rile neplăcute. În continuare sunt prezentate rezultatele 
testelor cu  reactivii autohtoni VTIAMIN ST-15A * și VTIAMIN 
ST-15 *, care asigură legarea hidrogenului sulfurat eliberat 
și o reducere semnificativă, până la eliminarea completă, a 
hidrogenului sulfurat în aerul zonei de lucru, precum și su-
primarea componentelor anaerobe, de reducere a sulfatului, 
care se dezvoltă activ în timpul de stagnare, între intervalele 
de pompare a nămolului brut.

 Reactivii au fost testați la o stație mare pentru epurarea 
biologică completă cu o capacitate de 150.000 m3/zi, unde 
există un miros neplăcut și puternic din zonele de depozitare 
a nămolului deshidratat. Un miros intolerabil s-a răspândit 
și din lagunele de depozitare nămol  care au o suprafață 
totală de aproximativ 40.000 m2, unde în perioada 2013-
2019 s-a depozitat nămolul, deshidratat în geotuburi, până 
la un conținut de umiditate de 82-84%.

Reactivul a fost testat în două etape, câte cinci zile fiecare. 
În prima etapă - fără tratare cu reactivi – s-au efectuat 

măsurători ale concentrației de hidrogen sulfurat în aerul  
din zona decantoarelor  în timpul pompării  nămolurilor. 

În cea de-a doua etapă, au fost testate trei metode de 
tratare a nămolului, pentru a elimina și preveni un miros 
înțepător și sufocant:

Metoda 1. Prelucrarea complexă a sedimentului brut cu 
doi reactivi. Reactivul VTIAMIN ST-15A a fost injectat, cu o 

Figura 1. Procesul de tratare a nămolului deshidratat descărcat pe platforma de nămol
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doză medie de 0,37 l/m3, în timpul pompării nămolurilor, 
primar și activ în exces, din decantoarele aferente, în rezer-
vorul din fața centrifugelor, în care a fost injectat și reactivul 
VTIAMIN ST-15 , cu o doză medie de 0,48 l/m3.

Metoda 2. Tratarea nămolului brut cu un reactiv VTIAMIN 
ST-15 în doză de 0,48 l/m3. Reactivul a fost injectat în linia 
de pompare a nămolului brut.

Metoda 3. A constat în tratarea nămolului deshidratat, 
prin centrifugare, dar nestabilizat, cu reactivul VTIAMIN 
ST-15 după descărcarea într-o zonă deschisă. O soluție de 

reactiv inițial a fost diluată de patru ori și pulverizată pe su-
prafața de tratare (Fig. 1).

În laboratorul stației de epurare, au fost efectuate analize 
ale nămolului brut, centrifugat și depozitat. Pentru a deter-
mina concentrația de hidrogen sulfurat în aer, a fost utilizat 
analizorul „SEAN-N” cu limitele pentru determinarea con-
centrației de H2S de la 0,1 mg/m3 la 60 mg/m3.

O diagramă schematică a tratării nămolului brut și locul 
injectării reactivului sunt prezentate în Figura 2.

Figura 2. Harta distribuției mirosurilor și a posibilelor locuri de injectare a reactivilor.

În procesul de pregătire pentru testele pilot, a fost 
prezentată o versiune ca între pomparea de la decantoarele 
primare, la bazinele de omogenizare (de unde nămolul este 
dozat la centrifuge), nămolul brut se află în zona stagnantă, 
ceea ce influențează negativ, cantitatea de miros degajat, 
precum și volumul de biomasă bacteriană, care contribuie 
la eliberarea unui miros similar în procesul de degradare 
anaerobă suplimentară a materiei organice. Eliminarea 
produselor reziduale ale acestor bacterii, fără a le suprima 
viabilitatea, ar fi de natură temporară, deoarece o canti-
tate crescută de microorganisme anaerobe specifice duce la 
procese de biodegradare a substanțelor organice, eliberând 
substanțe cu miros urât în locurile de depozitare a sedimen-
telor nestabilizate.

3. Rezultatele testării pilot a reactivilor 
mărcii VTIAMIN

În timpul etapei în gol (etapa 1), s-au monitorizat modi-
ficările concentrației de hidrogen sulfurat din aer în zona 
centrifugelor. Deoarece centrifugele sunt amplasate în ime-
diata apropiere a bazinelor de omogenizare, măsurătorile 
au fost efectuate în aer liber în diferite puncte de pe supra-
fața bazinului propriu-zis, inclusiv trapele de inspecție și în 
camerele centrifugei, unde personalul efectuează deser-
virea lor și injectează floculantul.

Când s-au efectuat măsurători în rezervor (prin trape 
deschise), s-a constatat că, în etapa inactivă, nivelul de 
hidrogen sulfurat din interiorul bazinului a fost constant 
ridicat.

Pe suprafața bazinului, în funcție de temperatura aerului
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și a nămolului , de puterea și direcția vântului, precum și de 
distanța de la trape și conductele de ventilație de evacuare, 
concentrația de hidrogen sulfurat în aerul zonei de lucru a 
variat de la 0,9 la 14 mg/m3. Limita superioară depășește 
CMA în aer.

 Natura mirosului care se emană din trapele deschise 
ale bazinului, precum și din camera centrifugelor, a provo-

cat greață și sufocare, ceea ce indică prezența în aer a con-
centrațiilor semnificative de mercaptan și a altor produse 
de descompunere a materiei organice pe lângă hidrogenul 
sulfurat.

Dinamica modificărilor concentrației hidrogenului sul-
furat în camera centrifugei este prezentată în Figura 3. 
Valoarea maximă a fost de 32,7 mg / m3. 

Figura 3. Dinamica modificărilor concentrației de H2S în camera unei centrifuge de lucru 
pentru data de 28.04.2020 (în ziua 3 fără adăugarea unui reactiv).

Figura 4. Instalația de stocare și dozare a reactivului VTIAMIN ST-15, pentru tratarea sedimentului brut

În etapa de testare industrială, folosind prima metodă, 
au fost injectați 2 reactivi conform schemei descrise anterior.

Măsurătorile au fost efectuate cu aceeași metodologie ca 
în timpul etapei în gol cu înregistrarea proceselor-verbale 
corespunzătoare. Datele privind dinamica modificărilor con-

centrației de hidrogen sulfurat în această etapă sunt prezen-
tate în Fig. 5.

Analizele de nămol brut, deshidratat și stocat în perioada 
de testare au arătat siguranța reactivilor în raport cu pro-
cesele biologice ale stației de epurare, precum și faptul ca 
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acestia sunt inerți în raport cu procesul de deshidratare 
într-o centrifugă folosind un floculant.

La sfârșitul primei zile de testare, mirosul înțepător din 
camera centrifugei dispăruse complet. Concentrația de hi-
drogen sulfurat în camera centrifugei a început să scadă 
considerabil și până la sfârșit a scăzut de la 19,9 la 5,1 mg/
m3, spre deosebire de etapa în gol, in care s-a inregistrat 

o creștere. În timpul celei de-a doua și a treia pompări din 
prima zi de testare (21.04.2020), concentrația de hidrogen 
sulfurat din centrifuge s-a stabilizat la nivelul de 1,8-2,7 
mg/m3, care este conforma cu normele CMA. Concentrația 
de hidrogen sulfurat, înaintea pompării din dimineața celei 
de-a doua zile de testare (22.04.2020) a fost de maximum 
0,5 mg / m3 și până la sfârșitul pompării a scăzut la zero. 

Figura 5. Dinamica 
modificărilor concentrației 
de H2S (mg / m3) în camera 
centrifugei pentru data de 
21.04.2020 (prima zi de injecție 
cu reactiv)

Figura 6. Dinamica modificării 
concentrației 
de H2S (mg / m3) în camera 
centrifugei  pentru data de 
22.04.2020 (a doua zi de injecție 
cu reactiv)

Figura 7. Dinamica modificării 
concentrației 
de H2S (mg / m3) în camera 
centrifugei pentru data de 
23.04.2020 (a 3-a zi de injecție 
cu reactiv)
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Figura 8. Dinamica modificărilor 
concentrației de H2S (mg / m3) în 
camera unei centrifuge,  conform 
metodei 1 de testare, pe parcursul 
a 4 zile de testare (21.04.20-
24.04.20)

Valori zero pentru hidrogenul sulfurat au fost de asemenea 
observate în timpul celei de-a doua pompări. 

Pentru a testa posibilitatea reducerii dozei de VTIAMIN 
ST-15A sub doza calculată, aceasta a fost redusă de 1,5 
ori. Ca urmare, în data de 24.04.20, în timpul pompării de 
dimineață, a existat o creștere a conținutului de hidrogen 
sulfurat până la o valoare maximă de 8,5 mg/m3 în zona 
de mijloc a pompării. Acest lucru demonstrează faptul că 
reducerea dozei, la valori mai mici decât doza calculată, 
pentru fiecare pompă nu este eficientă pentru inactivarea 
bacteriilor anaerobe în perioada lungă dintre pompări. Când 
dozarea a fost restabilită, concentrația de hidrogen sulfurat 
a revenit la normal.

În timpul testării pilot conform metodei 2, concentrația 
de hidrogen sulfurat în camera centrifugei a fluctuat în 

intervalul 1,1 - 2 mg/m3, care se încadrează în limitele 
admise.

Înainte de începerea testării pilot în conformitate cu 
metoda 3, un miros puternic înecăcios, foarte intens era 
emanat din nămolul deshidratat, netratat, depozitat, care a 
dispărut imediat după pulverizarea reactivului preparat. La 
sfârșitul tratării, mirosul emanat de nămolul tratat  poate fi 
caracterizat ca slab și bine tolerat.

Inspecția și evaluarea olfactiv - senzorială au fost efec-
tuate de mai multe ori (în condiții meteorologice diferite) 
în raport cu nămolul tratat în cele 3 moduri descrise. Rezul-
tatele sunt rezumate în Tabelul 3. Condițiile meteo la mo-
mentul inspecției: mediu uscat fără precipitații. Tempera-
tura maximă la soare a fost de maxim + 23 ° C, ziua și de 
minim +9°C, pe timpul nopții.

Tipul procesării  Perioada de depozitare 
în momentul inspecției    Caracteristica mirosului 

Metoda 1  21.04 – 27.04 Miroase slab, specific, ușor de 
tolerat    

Metoda 2 25.04 – 27.04 De natură identică cu metoda 1, 
dar mai intensă  

Metoda 3  
17.04 – 23.04  
(fără tratare) 

 23.04 – 27.04 (tratat) 

Mixt, de intensitate medie.  
Există o nuanță de neplăcut   

Neprocesat (control)  17.04 – 27.04  Sufocant, greață, de intensitate 
medie   

 

Tabelul 3 Rezultatele evaluării olfactiv - senzoriale a nămolului în perioada de testare (17.04.20-27.04.20)

Atunci când comparăm  cele trei metode de tratare a 
nămolului între ele, putem spune că toate cele trei metode 
de prelucrare generează un efect de stabilizare, dar într-o 
proporție diferită. Dispariția bruscă a mirosului sufocant în 
timpul tratării de suprafață a nămolului conform metodei 3 
dovedește că reactivul are un efect excelent de neutraliza-

re a mirosurilor neplăcute. Cu toate acestea, pentru a opri 
complet procesul de descompunere și eliberare a produselor 
de descompunere intermediare, urât mirositoare, din sub-
stanțele organice, este necesară prelucrarea repetată a 
nămolului.

Analiza stării nămolului deshidratat în timp și în condiții 
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meteorologice diferite indică avantajul prelucrării acestuia 
într-un rezervor de amestecare înainte de centrifugare. Cu 
toate acestea, dacă este necesar să se neutralizeze rapid 
mirosurile neplăcute emise, tratarea de suprafață este efi-
cientă și poate fi folosită independent sau ca o completare 
la alte tipuri de tratare.

Trebuie menționat faptul că componentele stabilizatoare 
ale reactivului VTIAMIN ST-15 vizează înlocuirea microflorei 
bacteriene din nămolul stocat. Acest proces se manifestă în 
funcție de perioada de tratare. De exemplu, intensitatea și 
caracteristicile mirosurilor sedimentului, procesate conform 
metodelor 1 și 2 la prima evaluare, au diferit în favoarea 
metodei 1, dar în timp, natura și intensitatea mirosurilor 
s-au redus practic.

4.  Concluzii și recomandări

1) Obiectivele stabilite sunt complet rezolvate, prin tra-
tarea cu reactivi conform metodei 1: procesarea nămolului 
brut cu reactiv VTIAMIN ST-15A în timpul pompării la o doză 
de 0,3 - 0,5 dm3/m3 și cu reactiv VTIAMIN ST-15 (direct în 
bazin, amestecând înainte de decantoare) în doză de 0,2 
- 0,25 kg/m3. În același timp, sunt respectate standardele 
pentru conținutul de hidrogen sulfurat din aerul zonei de 
lucru, există o inactivare suficientă a microorganismelor 
anaerobe în linia stagnantă, mai ales noaptea, când sunt 
cele mai lungi intervale între pompări. Nămolul deshidratat 
după acest tip de tratament este cel mai bine stabilizat.

2) Este posibilă utilizarea reactivului VTIAMIN ST-15 (fără 
ST-15A) pentru tratarea nămolului brut înainte de cen-

trifugare, la o doză de 0,56 kg/m3, dar efectul se manifestă 
complet după o anumită perioadă de timp.

3) Reactivul VTIAMIN ST-15 a demonstrat o fiabilitate 
bună și este recomandat pentru neutralizarea rapidă a miro-
surilor neplăcute.

* Caracteristici ale reactivilor testați  
(sinteză)

 VTIAMIN ST-15A - are un efect de neutralizare semnifi-
cativă, în raport cu hidrogenul sulfurat și mercaptanii. Con-

centrația principalului ingredient activ permite reactivului 
să fie utilizat ca agent biocid ușor și ca protecție anticoro-
zivă suplimentară pentru suprafețele metalice. Obținerea 
efectului maxim depinde de timpul de contact cu mediul 
procesat (direct proporțional), de temperatura și de unifor-
mitatea distribuției în acesta.

Reactivul nu poate fi utilizat în forma sa pură pentru a 
stabiliza complet nămolul deshidratat. Pentru a preveni 
apariția secundară a mirosurilor  în depozitele de nămol 
deshidratat, este necesar un tratament suplimentar cu re-
activul VTIAMIN ST-15.

VTIAMIN ST-15 este o formulă complexă pentru stabi-
lizarea nămolului deshidratat și îndepărtarea mirosurilor 
cauzate de descompunerea anaerobă a substanțelor or-
ganice (în principal hidrogen sulfurat și mercaptani). A fost 
conceput pentru a funcționa atât în condiții anaerobe, cât și 
în condiții aerobe. Poate fi folosit fie sub formă concentrată 
(pentru prelucrarea nămolului brut), fie diluat (pentru pre-
lucrarea  nămolului deshidratat).

Reactivul acționează în 2 direcții:
- neutralizează prin încapsulare hidrogenul sulfurat 

eliberat și mercaptanii ușori;
- inhibă dezvoltarea și activitatea bacteriilor din genul 

Desulfovibrio desulfuricans, care sunt sursa predominantă 
de mirosuri insuportabile în locurile în care este depozitat 
nămolul. Efectul se manifestă datorită faptului că VTIAMIN 
ST-15 este un acceptor alternativ de electroni pentru respi-
rația anaerobă. În acest caz, procesul de descompunere a 
materiei organice continuă în detrimentul altor tipuri de 
bacterii (facultativ anaerobe), în urma cărora este eliberat 
oxigen, ceea ce suprimă activitatea vitală a microorganis-
melor anaerobe ca surse de procese de degradare. Creșterea 
conținutului de oxigen promovează, de asemenea, conver-
sia sulfurilor în sulf elementar. Mai mult, după suprimarea 
activității bacteriilor reducătoare de sulfat nu se pot reduce 
sulfații la mercaptani și sulfuri.
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PREMIILE REVISTEI EDILITATEA – EDIȚIA 2020!

Consiliul Director al Asociației Parteneriat pentru Proiecte 
și Fonduri Europene a luat decizia de a răsplăti munca 
depusă de colaboratorii Revistei EDILITATEA, prin premierea 
autorilor care au avut apariții editoriale de excepție în cadrul 
numerelor 1-3, publicate în cursul anului 2020.

Astfel, în urma unei analize detaliate realizate sub co-
ordonarea Domnului Paul Orbeșteanu, membru asociat al 
Consiliului Director al Asociației Parteneriat pentru Proiecte 
și Fonduri Europene, analiză în cadrul căreia articolele au 
fost evaluate conform următoarelor criterii: 

i) relevanța temei; 
ii) caracterul de noutate/originalitate; 
iii) calitatea documentării și redactării (concizie, clari-

tate),
au fost stabiliți câștigătorii primei ediții a PREMIILOR 

REVISTEI EDILITATEA!

LOCUL I
Denumire lucrare: ,,Modelul hidrogeologic al munici-
piului București, o necesitate în proiectarea lucrărilor de 
infrastructură urbană’’

Autori: CONSTANTIN RADU GOGU, DRAGOȘ GĂITĂNARU

LOCUL II
Denumire lucrare: ,,Serviciul public inteligent alternativ 

pentru procesarea apelor uzate urbane’’
Autori: CĂTĂLINA MARCU, RUXANDRA BANCU 

În cele ce urmează este prezentat topul celor mai bine clasate 5 articole,  
publicate în Revista EDILITATEA în anul 2020:
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LOCUL III
Denumire lucrare: Seria de articole ,,Personalități 

marcante în domeniul serviciilor publice’’
Autor: GABRIEL RACOVIȚEANU 

LOCUL IV
Denumire lucrare: ,,Cel mai mare program de investiții al 

Companiei de Apă SOMEȘ S.A. a început!’’
Autori: CĂLIN NEAMȚU, MIHAI IACOB

LOCUL V
Denumire lucrare: ,,Tratarea cu ultrasunete a nămolurilor, 

soluție de optimizare a procesului de fermentare anaerobă’’
Autor: CSABA BAUER 

Premiile urmează a fi înmânate câștigătorilor în perioada imediat următoare prin grija aparatului executiv al Asociației 
Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene!

CONSILIUL DIRECTOR APPFE
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PROIECT INTEGRAT GOSPODĂRIE DE APĂ CU STAŢIE DE TRATARE  
ŞI PRE-EPURARE APĂ 
Implementat cu succes de CVWATER  
în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 

 
 
 

Pe baza unei expertize tehnice efectuate la solicitarea Consiliului Judeţean Bacău cu privire la 
sistemele de alimentare cu apă şi sistemul de colectare a apei uzate menajere în scopul 
reabilitării/înlocuirii echipamentelor tehnologice din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă a rezultat 
necesitatea efectuării de reparaţii capitale pentru staţia de pompare şi rezervoarele de apă existente, 
înlocuirea echipamentelor tehnologice şi modernizarea instalaţiei de tratare a apei potabile, reabilitarea 
instalaţiilor de apă, incendiu precum şi realizarea a două staţii de pre-epurare în zonele UPU şi 
Pediatrie.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, compania CVWATER a avut un aport considerabil realizând 
lucrări ample pentru proiect în integralitatea sa: reabilitarea şi echiparea forajelor de apă existente, 
refacerea instalaţiilor hidraulice aferente acestora, dar şi în staţia de pompare, furnizarea şi montajul 
grupurilor de apă menajeră, dar şi a unui grup de pompare incendiu complet automatizat, furnizarea şi 
montajul unui rezervor nou pentru stocarea apei, realizat din oţel emailat cu o capacitate de 500 m3. 

În vederea asigurării parametrilor calitativi optimi ai apei, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
era necesară dotarea obiectivului cu o staţie de tratare a apei. Aceasta este realizată în cadrul 
gospodăriei de apă şi asigură următorul flux de tratare: filtru automat de sedimente, instalaţie de 
clorinare completată, inclusiv senzor şi controler pentru clor, dar şi bazin de reacţie realizat din 
polietilenă şi echipat cu agitator vertical, instalaţii automate de filtrare cu multimedia şi cărbune activ 
alimentate de un grup de pompare. Monitorizarea debitului este realizată cu ajutorul unor debitmetre 
electromagnetice. Înainte de a fi pompată către consumator, apa este trecută printr-o etapă 
suplimentară de dezinfecţie cu ultraviolete. Întregul proces este comandat de un tablou de automatizare 
PLC şi HMI cu sistem de transmitere şi stocare a datelor (SCADA) conceput astfel încât să existe pe 
viitor posibilitatea dezvoltării gospodăriei de apă cu încă un foraj şi un rezervor de stocare a apei. 

 

 
 
În vederea evacuării apei uzate menajere în parametrii optimi din punct de vedere legal au fost 

realizate două instalaţii de pre-epurare cu treapta de tratare fizico-chimică şi dezinfecţie finală, instalaţii 
aferente celor două zone distincte din incinta beneficiarului: zona pavilioanelor de spitalizare (Pediatrie) 
şi zona ambulatoriu şi pavilion medico-chirurgical (UPU). Staţia de pre-epurare aferentă zonei I 
(Pediatrie) este dimensionată pentru un debit de apă uzată menajeră de 11 m3/h (debit de apă pluvială 
de 712,8 m3/h, atunci când e cazul), iar cea aferentă zonei II (UPU) este dimensionată pentru un debit 
de apă uzată menajeră de 11 m3/h (debit de apă pluvială de 234 m3/h) şi pentru următoarea încărcătură 
poluantă a influentului: pH = 8,04, CBO5 = 302,5 mgO2/l, CCOCr =968,2 mgO2/l, Ptot = 12 mg/l, Ntot = 
15 mg/l. 

Pentru ambele, liniile de flux propuse sunt identice, pornind de la sitarea şi compactarea 
materiilor grosiere prin utilizarea de grătare automate amplasate în canal şi completate cu şnec 
transportor, bazine de omogenizare cu sisteme de aerare, unitate de flotaţie cu aer dizolvat – treaptă 
de tratare fizico-chimică cu dozare de reactivi chimici pentru eliminarea factorilor poluanti (MTS, 
CCOCr, CBO5) prin crearea flocoanelor specifice si totodată pentru reglarea pH-ului şi dezinfecţie finală 
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a efluentului prin sisteme de sterilizare cu UV înainte de a fi evacuat în reţeaua de canalizare 
orășenească. De asemenea, nămolul de flotaţie rezultat va fi stocat într-un bazin de colectare echipat 
cu un sistem de aerare.  
 Utilizarea unităţii de flotaţie cu aer dizolvat are un randament ridicat în ceea ce priveşte 
reducerea materiilor solide în suspensie (cca. 95%) şi a substanţei organice exprimată prin CBO5 de 
minim 80% reprezentând practic elementul principal al staţiei alături de grătarul cu şnec utilizat în cadrul 
etapei de pre-tratare mecanică. 
 În perioada ploioasă, cantitatea de apă colectată va ajunge la un grad de diluţie mare, ceea ce 
va permite trecerea acesteia gravitațional printr-un prea-plin, putând fi trecută printr-o instalaţie de 
clorinare.  

Ca şi în cazul gospodăriei de apă, tablourile de automatizare şi control pe cele 2 linii de pre-
epurare sunt complexe, echipate cu PLC şi HMI, dar şi unitate centrală pentru operator. 

 

 
 

 

 Buletinele de analiză, atât pentru cele două staţii de pre-epurare, cât şi pentru staţia de tratare 
a apei au demonstrat calitatea eficientă a soluţiilor propuse, dimensionate şi implementate de echipele 
noastre de specialişti. 
 

 
 

CVWATER are un istoric de sute de proiecte realizate pe teritoriul României şi numeroase altele 
în afara ţării şi contribuie în mod responsabil la protejarea mediului înconjurător, prin asigurarea unei 
calităţi optime a apei.  

Produsele noastre sunt realizate în concordanţă cu standardele de protejare a mediului 
înconjurător şi toate echipamentele de tratare a apei sunt proiectate astfel încât să se obţină o cantitate 
minimă de deşeuri. 
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Gestionarea deșeurilor menajere în județul Sălaj, ante-
rior implementării proiectului Sistem de management in-
tegrat al deşeurilor în judeţul Sălaj se limita în principal la 
colectarea și depozitarea deșeurilor, astfel încât mai mult 
de 90% din cantitatea de deșeuri municipale colectată era 
eliminată prin depozitare, în depozite neconforme. Aceste 
practici nu erau în acord cu politica și legislația europeană/
națională în materie, dezvoltând riscuri majore pentru 
mediu și sănătatea publică și fiind nesustenabile în toate 
componentele sale.

Analiza acestei situații, la nivelul fiecărei unităţi admin-
istrativ-teritoriale din cele 61 existente la nivelul județului 
Sălaj, a relevat faptul că - pentru buna funcţionare a servici-
ilor de salubrizare şi pentru îndeplinirea cerinţelor impuse 
de legislaţia în vigoare şi de angajamentele asumate de 
România - sunt necesare investiţii financiare importante în 
sistemele publice de salubrizare, iar valoarea acestora de-
păşește capacitatea financiară a autorităţilor locale impli-
cate, fiind necesară și oportună accesarea fondurilor euro-
pene disponibile pentru sectorul Mediu. 

Într-o abordare sectorială a proceselor de dezvoltare 
teritorială, Județul Sălaj - prin Consiliul Județean Sălaj - a 
derulat activitățile de planificare și dezvoltare strategică 
teritorială și sectorială pentru elaborarea Planului județean 
de dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în care Strate-
gia sectorială IV-Mediu a propus o abordare multianuală a 
managementului integrat la nivel județean pentru servici-
ile de salubritate, integrând corect și coerent conceptul de 
dezvoltare durabilă. Acest demers a continuat cu elaborarea 
Planului județean de gestionare a deșeurilor 2007-2013. 

Ulterior, preocuparea Consiliului Județean Sălaj de a 
asigura pentru cetățenii județului servicii de calitate în 
domeniul gestionării deșeurilor - deziderat important al 
pachetului de măsuri pentru dezvoltare durabilă - s-a con-
cretizat prin elaborarea din fonduri alocate prin Măsura 
ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-05 - Asistență tehnică pentru 

pregătirea proiectelor în sectorul Mediu a Master Planu-
lui, Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic și Aplicației 
de finanțare (cu toate documentele subsecvente - Analiza 
cost-beneficiu, Planul de achiziții, Raportul instituțional, 
Evaluarea impactului asupra mediului) pentru proiectul 
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Sălaj, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Mediu 2007-2013 (POS MEDIU).

În scopul asigurării unor servicii de calitate de care 
să beneficieze în mod egal toți generatorii de deșeuri din 
județul Sălaj, arhitectura investițional-operațională a 
proiectului se bazează pe o împărțire teritorială a județului 
în 4 zone în funcție de condițiile de relief, de configurația 
rețelei rutiere, de distribuția geografică a populației și de 
generarea deșeurilor

Astfel, pentru noul sistem de management integrat al 
deşeurilor s-a avut în vedere o repartizare a teritoriului în 
zone de colectare, pe baza criteriilor tehnico-economice 
și geografice care influențează activitățile de gestionare a 
deșeurilor (infrastructura de transport, distanțe de colec-
tare/transport cât mai mici, numărul gospodăriilor, den-
sitatea populației, relief, etc.). Fiecare zonă este arondată 
uneia dintre locațiile noi dezvoltate prin proiect, respec-
tiv centrului de management integrat al deșeurilor (CMID 
Dobrin) sau unei staţii de transfer (Crasna, Surduc, Sînmi-
haiu Almașului).

Elementele cheie ale montajului instituțional specific al 
POS Mediu, conceput în scopul implementării proiectelor de 
dezvoltare a sistemelor de management integrat al deşeu-
rilor, se referă la:

- beneficiarul proiectului - Consiliul Judeţean, cu Uni-
tatea de Implementare a Proiectului (UIP);

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din care 
fac parte toate unitățile administrativ teritoriale care bene-
ficiază de serviciile dezvoltate prin proiect.

Soluţia unui management integrat al deşeurilor este un 

SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SĂLAJ
BÎRSAN CRISTIAN CLAUDIU1*

 1Vicepreședinte Consiliul Județean Sălaj, 
  Președinte ADI ECODES Sălaj
 *E-mail autor de corespondenţă: bdius76@yahoo.com 

1. SCURT ISTORIC
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concept nou la nivelul judeţului Sălaj în ceea ce privește ges-
tionarea deşeurilor, pentru a cărei eficienţă şi viabilitate au 
fost necesare acordul şi implicarea tuturor unităţilor adminis-
trativ-teritoriale de pe raza judeţului. Astfel, înțelegând im-
portanța respectării obiectivelor asumate în ceea ce privește 
protecția mediului, toate unităţile administrativ-teritoriale 
de pe raza judeţului Sălaj, inclusiv judeţul – prin Consiliul 
județean, au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară (ADI) ”ECODES Sălaj” având ca obiectiv realizarea și dez-
voltarea în comun a unui sistem de management integrat al 
deşeurilor care să deservească întregul judeţ, şi gestionarea 
în comun a activităţilor legate de managementul deşeurilor 
care compun serviciile de salubrizare ce sunt în reponsabili-
tatea fiecărui membru al său, conform prevederilor Legii nr. 
51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Montajul instituţional implementat în vederea ges-
tionării în comun a serviciilor de salubrizare a localităţilor 
din judeţ, trebuie înţeles în legătură strânsă cu sistemul de 
management integrat al deşeurilor realizat prin proiectului 
finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (în 
baza POS Mediu), şi este esenţial legat de corelaţia între 
dreptul de proprietate asupra infrastructurii şi responsabili-
tatea pentru gestionarea serviciului. Construcția sistemului 
de management integrat al deșeurilor la nivelul județului în 
această nouă abordare de tip regional a impus înființarea și 
gestionarea serviciului județean de salubrizare și – implicit 
înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
ECODES Sălaj, având ca membri asociați toate unitățile ad-
ministrativ teritoriale de la nivelul județului (4 orașe, 57 de 
comune și UAT Județul Sălaj).

În conformitate cu Statutul ADI ECODES Sălaj principalele 
responsabilități ale acesteia sunt:

- coordonează planificarea locală prin elaborarea și 
aprobarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor din aria 
proiectului;

- se constituie ca interfaţă pentru discuţii şi ca 
partener activ pentru autorităţile administraţiei publice 
locale în dezvoltarea şi gestiunea serviciului serviciului ju-
dețean de salubrizare;

- monitorizează contractele de delegare şi informează 
periodic membrii asociați despre îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de operatori şi - în conformitate cu mandatul 

primit şi cu prevederile contractuale - aplică penalităţile 
contractuale;

- asigură politica tarifară echilibrată care să garanteze, 
pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, 
modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite 
rambursabile ori parţial rambursabile, iar pe de altă parte 
să nu depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;

 - se asigură de implementarea şi aplicarea permanentă 
a principiului “poluatorul plăteşte”, de menţinerea calităţii 
tehnice şi de întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lu-
crărilor dezvoltate pentru serviciile de salubrizare.

După îndeplinirea tuturor condițiilor impuse și după par-
curgerea tuturor etapelor premergătoare specifice, Consiliul 
Judeţean Sălaj și ADI ECODES Sălaj au semnat Contractul 
de finanțare pentru implementarea proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, proiect 
finanțat prin POS Mediu. 

Conform prevederilor contractului de finanțare Consiliul 
Județean este beneficiarul proiectului, astfel încât toate in-
vestițiile realizate și bunurile achiziționate prin proiect au 
intrat în domeniul public al județului.

Consiliul Județean Sălaj - principalul actor în manage-
mentul și implementarea investițiilor necesare realizării 
sistemului de management integrat al deșeurilor - a atribuit 
5 contracte de lucrări (93% din valoarea contractului de fi-
nanțare), 5 contracte de servicii (3% din valoarea contractu-
lui de finanțare) și 1 contract de furnizare bunuri (4% din 
valoarea contractului de finanțare).

2. FINANȚAREA PROIECTULUI

Contribuţia totală a Consiliului Judeţean Sălaj a reprezen-
tat 11,23% din valoarea totală a Proiectului.

Un aspect foarte important de menționat este faptul că, 
pentru bunul mers al implementării proiectului, în contextul 
financiar dificil în care s-au aflat administrațiile publice 
locale, Consiliul Județean Sălaj și-a asumat atât rolul de 
co-finanțator al proiectului, cât și susținerea integrală a 
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.
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Valoarea totală a 
proiectului  

(cheltuieli eligibile 
şi cheltuieli  
neeligibile) 

Cheltuieli eligibile  Necesar de finanţare  
                  Contribuţia UE  

77.595.067 lei   
Contribuţia de la Bugetul de Stat  

96.993.834 lei 17.458.890 lei   
    Contribuţie Consiliul Judeţean Sălaj  

103.339.939 lei  1.939.877 lei   
    Cheltuieli suportate de beneficiar din valoarea totală eligibilă 
        6.346.106 lei 

134.557.415 lei 
Cheltuieli 
neeligibile  

Diferenţa dintre 
valoarea totală  
a proiectului şi 

valoarea  
eligibilă a proiectului  

TVA 
25.599.065 lei 

TVA recuperabil aferent cheltuielilor 
eligibile - 24.387.815 lei   

    TVA nerecuperabil aferent cheltuielilor 
neeligibile - 1.211.249 lei 

 31.217.476 lei 31.217.476 lei  

        Alte cheltuieli neeligibile (drumuri de acces, utilităţi, taxe şi 
comisioane bancare) - 5.618.411 lei 

 *informații prezentate în acord cu structura Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

3. COMPONENTE INVESTIȚIONALE 
REALIZATE

Sistemul integrat dezvoltat prin proiect abordează toate 
elementele de gestionare a deşeurilor, de la prevenirea 
generării deşeurilor şi colectarea lor, până la eliminarea 
reziduurilor. 

Arhitectura investițional-operațională este adaptată la 
nevoile județului, astfel încât sistemul nou implementat 
răspunde cerințelor funcționale și de accesibilitate din punct 
de vedere al costurilor pentru cetățenii județului.

Obiectivele specifice pe care sistemul urmăreşte să le 
atingă sunt:

- reducerea cantităților de deșeuri generate prin pro-
movarea compostării individuale și creșterea gradului de 
conștientizare publică;

- menținerea ratei de conectare la servicii de salubritate 
în zonele urbane la 100%;

- creşterea ratei de conectare la servicii de salubritate în 
zonele rurale pentru a ajunge la 100%;

- conformarea cu prevederile directivelor europene/
legislației naționale referitoare la managementul deșeu-
rilor prin implementarea colectării selective, construirea şi 
operarea stațiilor de sortare şi stației de tratare a deşeurilor 
biodegradabile;

- reducerea cantităților de deșeuri depozitate;
- îmbunătățirea condițiilor de mediu şi a sănătății publice 

prin construirea şi exploatarea unui depozit de deşeuri 
conform/ecologic şi închiderea depozitelor de deşeuri ne-
conforme;

- consolidarea capacităților județului Sălaj în gestionarea 
deşeurilor şi monitorizarea lucrărilor/activităților de 
management al deşeurilor;

- stabilirea și aplicarea tarifelor unice de salubritate 
pentru întreg județul pentru a asigura recuperarea com-
pletă a costurilor şi aplicarea corectă a principiul "poluatorul 
plăteşte”.

- creşterea gradului de conştientizare a cetățenilor 
în raport cu beneficiile care decurg din implementarea 
proiectului, precum şi schimbarea comportamentelor aces-
tora, necesare în ceea ce priveşte colectarea şi gestionarea 
deşeurilor.

În acest sens, proiectul a urmărit să dezvolte infrastruc-
tura necesară pentru ca județul Sălaj să fie capabil să în-
deplinească obligațiile care îi revin în raport cu eforturile 
locale, regionale, naționale și internaționale de a construi 
un viitor bazat pe protejarea resurselor și servicii publice de 
calitate, cu beneficii substanțiale aduse condițiilor de mediu.

Facilitățile dezvoltate prin proiect, mai jos prezentate, 
sunt dimensionate astfel încât să poată deservi întreg 
județul Sălaj:

3.1. Centrul de management integrat al deşeu-
rilor (CMID) 

Dobrin cu o suprafaţă totală de 195.577 mp - principala 
locație a proiectului, aici concentrându-se toate facilitățile 
dezvoltate prin proiect pentru devierea de la depozitare a 
deșeurilor (tratare mecano-biologică, sortare, compostare) 
și celula de depozitare.
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 Având în vedere specificul activităților, poziționarea 
construcțiilor s-a realizat astfel încât fluxul tehnologic să 
se poată desfășura în condiții de siguranță și să fie asigurat 
accesul facil al mașinilor de transport. Această poziționare 
a construcțiilor și repartizare a echipamentelor și utilajelor 
asigură separarea fluxurilor tehnologice, utilizarea eficientă 
a spațiului și creșterea productivității prin reducerea dis-
tanțelor de transport între componentele fluxului tehno-
logic și diminuarea numărului de activități de manipulare.

3.2. Staţiile de transfer:
Introducerea stațiilor de transfer în arhitectura 

funcțională a sistemului de management integrat al 
deșeurilor s-a realizat din rațiuni strict economice, pentru 
reducerea costurilor de transport a deșeurilor către CMID 
Dobrin.

Stațiile de transfer realizate în județul Sălaj sunt cu 

descărcare directă a deșeurilor - printr-o pâlnie metalică 
– cu compactare mobilă (prescontainere). Din acest motiv, 
stațiile de transfer sunt organizate pe două nivele. După ce 
se umple prescontainerul acesta este încărcat pe camio-
nul prin intermediul unui mecanism de ridicare cu cârlig şi 
transportat la depozitul de deşeuri. Un prescontainer mobil 
gol este poziționat sub rampa/pâlnia de descărcare, putând 
fi preluate noi cantități de deșeuri colectate.

Cele trei stații de transfer sunt amplasate la:  
- Crasna cu o suprafaţă de 6.966 mp şi o capacitate de 

13.900 t/an; 
- Sînmihaiu-Almaşului cu o suprafaţă de 6.024 mp și o 

capacitate de 2.600 t/an;
- Surduc cu o suprafaţă de 5.990 mp și o capacitate de 

3.400 t/an.
Accesul către aceste trei locații noi este asigurat de dru-

murile de acces reabilitate, cu o lungime totală de 4 km.

Figura 1. Centrul de management integrat al deşeurilor (CMID) Dobrin

Figura 2. Stația de transfer Sînmihaiu Almașului



76 E D I L I T A T E A  N r .  4  /  M A R T I E  2 0 2 1

3.3. Închiderea depozitelor neconforme:
Închiderea celor 136 de depozite neconforme din zona 

rurală (cu o suprafață totală de 25,65 ha) - aflate în uz an-
terior implementării proiectului - s-a realizat din fonduri 
proprii ale județului Sălaj, urmărindu-se adoptarea unor 
soluții mai puțin costisitoare și respectarea cerințelor de pro-
tecție a mediului şi de îmbunătățire a peisajului deteriorat.

Pentru  închiderea celor 4 depozite urbane neconforme 

- clasa ”b” (din Zalău-Crişeni, Cehu Silvaniei, Jibou şi Şimleu 
Silvaniei) s-au respectat prevederile  legislative aplicabile 
(HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, Ordinul 
nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor, legislația europeană referitoare la 
închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase). Suprafața 
totală a depozitelor urbane închise prin ecologizare este de 
9,51 ha.

 3.4. Achiziționarea de pubele, containere și auto-
speciale pentru transferul acestora de la stațiile de 
transfer la CMID Dobrin

În completarea echipamentelor de colectare existente la 
data elaborării proiectului, prin contractul de finanțare s-au 
achiziționat 2.300 pubele de 1,1 m3 fiecare care au fost dis-
tribuite instituțiilor publice din județ. 

Pentru încurajarea activităților de compostare individu-
ală, cetățenilor din zonele rurale 3 și 4 le-au fost distribuite 
12.000 de cutii speciale pentru compostare cu o capacitate 
de 220 litri, în scopul tratării la domiciliu a deşeurilor biode-
gradabile pe care le generează.

De asemenea, au fost achiziționate 7 autospeciale de 

mare capacitate pentru transferul deșeurilor de la stațiile de 
transfer la CMID Dobrin.

Execuția lucrărilor a fost finalizată în anul 2016, infra-
structura dezvoltată prin proiect fiind pusă în funcțiune 
după semnarea proceselor-verbale de recepție la ter-
minarea lucrărilor.

4. ETAPA OPERAȚIONALĂ

Arhitectura operațională a sistemului care funcționează 
la această dată în judeţul Sălaj se încadrează întocmai în 
ansamblul cerinţelor şi condiţionalităţilor impuse prin docu-

Figura 3. Închidere depozit Șimleu Silvaniei

Figura 4: pubele, containere și autospeciale achiziționate în cadrul proiectului
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mentele de reglementare specifice, are la bază 3 contracte 
de delegare a gestiunii serviciilor:

- contractul pentru componenta transfer, tratare, prelu-
crare şi depozitare deșeuri (TTPD), încheiat între Consiliul 
Județean Sălaj și Operatorul TTPD, în baza căruia întreaga 
infrastructură finalizată prin Proiect a fost atribuită în mod 
unitar, în urma unei proceduri competitive, asigurând astfel 
funcţionarea conformă şi continuă, cu respectarea fluxului 
de deşeuri stabilit prin Proiect pentru toate deșeurile colec-
tate din cele 61 de UAT-uri din judeţul Sălaj;

- două contracte pentru componenta de colectare și 
transport (CT) - (CT1 – aferent zonei de colectare 1, respec-
tiv CT2 – aferent zonelor de colectare 2, 3 și 4) în care autori-
tate contractantă este ADI ECODES Sălaj. Contractul de dele-
gare pentru colectarea și transportul deșeurilor generate în 
zona 1 a fost atribuit Operatorului CT1 care prestează activi-
tățile aplicând sistemul unic de tarifare pentru toate cele 
17 UAT-uri arondate (47% din populația totală a județului).  
Pentru zonele 2, 3 şi 4 (cu un total de 44 de UAT-uri, pre-
ponderent rurale) Contractul de delegare pentru colectarea 
și transportul deșeurilor generate în cele 3 zone arondate 
a fost atribuit Operatorului CT2, care aplică de asemenea 
sistemul unic de tarifare pentru toată aria de delegare (53% 
din populația județului).

5. PROVOCĂRI
Proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor 

în județul Sălaj” este unul din proiectele cu cele mai mari 
provocări pentru Consiliul Judeţean Sălaj şi unitatea de 
implementare a proiectului pentru că lucrările s-au des-
făşurat - de regulă simultan - în cele 8 locaţii, prin proiect 
dezvoltându-se o infrastructură modernă şi complexă a 
cărei arhitectură operațional-instituţională are ca finalitate 
funcţională un sistem integrat de gestionare a deşeurilor la 
nivelul întregului judeţ, care răspunde exigenţelor legisla-
tive în domeniul protecţiei mediului.

Cea mai mare provocare din perioada de implementare 
a fost aceea a gestionării alunecărilor masive de teren de 
la principala locație a proiectului CMID Dobrin. Eforturile 
conjugate ale tuturor factorilor implicați în implementarea 
proiectului au dus la finalizarea unor lucrări de amploare re-
alizate pentru stabilizarea amplasamentului.

Apoi, cunoscând constrângerile generate de necesitatea 
găsirii unor soluții aplicabile pentru asigurarea continuității 
serviciilor pentru populație, agenți economici și instituții, 
în perioada execuției lucrărilor de închidere a depozitelor 
urbane neconforme de la Cehu-Silvaniei, Jibou și Șimleu-Sil-
vaniei, toate deșeurile generate la nivelul județului au fost 
preluate pentru depozitare la rampa de la Crișeni, unde - 
până la deschiderea celulei ecologice de la Dobrin – s-au 
desfășurat atât activități de depozitare cât și lucrări specifice 
de închidere/ecologizare. Prin această abordare s-a reușit 
atingerea dezideratului autoimpus, acela de a nu modifica 
tarifele/taxele pe perioada de execuție a lucrărilor, așa cum 
s-a întâmplat în majoritatea județelor în care se imple-
mentează proiecte similare, unde s-au practicat majorări de 
tarife ca urmare a necesității de a transporta deșeurile colec-
tate spre depozite funcționale din alte județe sau la locații 
de depozitare temporară. În prezent politica tarifară aplicată 
este cea asumată prin Contractul de finanțare.   

Acestea sunt doar două din provocările care au necesitat 
decizii cu impact major asupra derulării proiectului, decizii 
care au fost asumate și gestionate astfel încât la această 
dată proiectul se numără printre puținele proiecte din țară 
care are întreaga infrastructură funcțională. 

Nu trebuie însă trecute cu vederea nici dificultățile speci-
fice întâmpinate în derularea celor 14 proceduri de achiziție 
publică, constând în amânări, anulări și contestații, difi-
cultăți care au fost la rândul lor depășite prin efortul susținut 
al tuturor celor implicați în implementarea proiectului.

În perioada de operare a sistemului s-au constatat, de 
asemene,a unele probleme care reprezintă impedimente 
majore pentru dezvoltarea/extinderea colectării selective, 
respectiv pentru îndeplinirea țintelor impuse prin legislația 
aplicabilă, și care constau în principal în:

- posibilitatea (permisă de legislația în vigoare) pe care 
o au agenții economici/instituțiile de a încheia contracte 
pentru colectarea deșeurilor cu operatori licențiați/au-
torizați care preiau doar deșeurile valorificabile, dar care 
nu raportează cantitățile de deșeuri valorificate în contul 
obligațiilor impuse unităților administrativ-teritoriale, 
pentru că nu există astfel de prevederi și măsuri coercitive 
în legislația specifică. 

- existența unor probleme complexe, care depășesc com-
petențele beneficiarilor contractelor de finanțare, în menți-



78 E D I L I T A T E A  N r .  4  /  M A R T I E  2 0 2 1

nerea unui echilibru financiar pentru contractele încheiate 
cu operatorii serviciilor de salubrizare, datorită faptului 
că aceștia din urmă nu pot colecta deșeurile valorificabile 
generate pe raza județului (cantități estimate prin proiect 
și ofertate în cadrul procedurilor de achiziție publică), ele 
fiind colectate – așa cum am specificat mai sus – de orice 
agent economic care obține licență/autorizație și care nu 
este obligat să introducă deșeurile în fluxul dezvoltat prin 
proiect.

În considerarea faptului că problemele cu care ne con-
fruntăm în perioada de operare nu sunt rezultatul unor 
acțiuni greșite, ci sunt generate de prevederi legislative care 
nu susțin caracterul integrat al acestor sisteme dezvoltate 
prin proiectele finanțate prin POS Mediu 2007-2013, avem 
convingerea că este absolut necesară implicarea autorităților 
cu prerogative specifice în domeniu de a întreprinde toate 
demersurile necesare pentru ca sistemele de management 
integrat al deșeurilor să-și găsească suportul legislativ și 
pentru perioada de operare.

6. PERSPECTIVE
În contextul celor expuse putem afirma că - urmare a 

eforturilor conjugate ale tuturor celor implicați – suntem 
beneficiarii unuia dintre puținele proiecte implementate în 
România care preia întreaga cantitate de deșeuri generată 
la nivelul județului, o introduce în sistemul dezvoltat prin 
proiect și aplică la nivelul întregului județ tarifele impuse 
prin Aplicația de finanțare, proiect ale cărui soluții au fost 
validate în faza de operare.

Având în vedere:
• preocupările Consiliului Județean Sălaj de a respecta 

noile obiective în ceea ce privește managementul deșeurilor, 
respectiv Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) 
– aprobat prin HG nr. 942/2017 - care stabilește noile ținte și 
obiective strategice pentru orizontul de timp 2025 – 2030;

• finalizarea investițiilor din proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Judeţul Sălaj” doar 
în anul 2016, în condițiile în care - conform Aplicației de fi-
nanțare - anul 2013 era primul an de operare; 

• tehnicile de management al deșeurilor existente 
la nivelul anilor 2007-2008 propuse prin Aplicația de fi-
nanțare, în condițiile în care evoluția practicilor/fluxurilor 

de sortare și tratare a deșeurilor a cunoscut o eficientizare 
rapidă impusă de contextul cerințelor tot mai exigente din 
domeniul protecției mediului;

• cerințele tot mai mari ale procesatorilor de deșeuri în 
ceea ce privește calitatea deșeurilor preluate;

• experiența statelor dezvoltate în utilizarea noilor tehnici 
de prelucrare a deșeurilor,

avem convingerea că județul Sălaj dispune la această 
dată de un sistem de management al deșeurilor care trebuie 
dezvoltat pentru a răspunde noilor cerințelor impuse în do-
meniul protecției mediului, în special cele cu impact asupra 
resurselor naturale și aplicarea principiilor economiei circu-
lare.

Preocuparea constantă a Județului Sălaj pentru dez-
voltarea și extinderea sistemului de management integrat 
al deșeurilor implementat în județul Sălaj s-a concretizat 
prin semnarea unui contract de servicii având ca obiect ur-
mătoarele activități:

- actualizarea Master planului județean pentru deșeuri, 
- actualizarea Planului județean de gestionare a deșeu-

rilor;
- elaborarea Studiului de fezabilitate și a Aplicației de 

finanțare pentru investițiile ce vor face obiectul unui nou 
contract de finanțare nerambursabilă.

Deschiderea Consiliului Județean Sălaj pentru dez-
voltarea sistemului de management integrat al deșeu-
rilor, coroborată cu oportunitatea unor posibilități 
de finanțare se poate concretiza în noi proiecte in-
vestiționale reale, care să contribuie la atingerea țintelor 
impuse prin legislația specifică și a obiectivelor stabilite 
prin noile documente strategice în domeniul gestionării 
deșeurilor pentru orizontul de timp 2025 – 2030, la nivel 
național, european și internațional.



SOLUŢII DETECŢIE PIERDERI APĂ
“Pe întreg globul resursele de apă continuă să fie risipite, pierdute şi distruse. 

Consecinţele pentru umanitate sunt grave”
Ban Ki Moon Secretar General al ONU, Decembrie 2007 

Începând cu anul 2018, SC ENVIROTRONIC SRL vă oferă: HWM UK - Halma Water Management, producător
recunoscut mondial de echipamente pentru detecţie pierderi apă şi telemetrie.

REŢEA INOVATIVĂ FIXĂ DE LOGGERI ACUSTICI

PermaNET+  este un sistem fix de detecţie şi monitorizare 
pierderi apă în reţelele de alimentare cu apă şi este caracterizat 
prin monitorizare continuă a reţelei şi transmiterea stării reţelei în 
timp real împreună cu fişierele de sunet captate în caz de pierdere, 
prin internet către Platforma DataGate sau către un server propriu. 
PermaNET+ funcţionează împreună cu Google Maps pentru 
a permite verificarea în timp real pe ecran astfel încât echipele 
de remediere să poată interveni rapid în zonele identificate cu 
probleme. Un algoritm elaborat de HWM interpretează sunetul 
înregistrat de microfon pe baza nivelului, a frecvenţelor şi a 
distribuţiei acestora şi va da indicaţii foarte precise referitoare la 
identificarea pierderilor, SIM de date Roaming, acces la DataGate 
şi baterii cu durata de viaţă de 5 ani, incluse.

LOCALIZAREA PIERDERILOR 
Corelare pe teren
PCorr+, Touch Pro, SoundSens i

Corelatoarele PCorr+ permit operatorilor de reţele de apă să 
localizeze rapid şi eficient pierderile. Acestea pot fi instalate 
permanent, semipermanent sau “lift and shift” şi permit corelarea 
sunetului fără a fi necesare recuperarea lor şi descărcarea datelor 
în birou, funcţionând “drive-by”. Loggerii pot memora datele 
până la o lună. 

Corelatorul portabil TouchPro se caracterizează prin măsurători 
rapide şi precise în cele mai dificile situaţii – conducte de plastic 
sau de diametre mari, locaţii greu accesibile, etc.

CONFIRMAREA LOCAŢIILOR
Microfoane de sol 

DXmic, DXmic Pro, Xmic

Microfoanele de sol DXMic şi DXMic PRO se caracterizează prin 
calitate ridicată a sunetului, a înregistrării audio, accesibilitate 
uşoară a datelor, grafică multifuncţională şi uşurinţă în utilizare. 
Pot fi utilizate atât cu sonde tip tija cât şi cu sonde tip “elefant”. 
Dispun de moduri de filtrare automată sau manuală a distribuţiei 
acestora şi va da indicaţii foarte precise referitoare la identificarea 
pierderilor, SIM de date Roaming, acces la DataGate şi baterii cu 
durata de viaţă de 5 ani, incluse.
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  Societatea REPARAŢII INDUSTRIALE GENERALE SRL vă poate furniza un pachet complet de produse şi 

servicii destinate activităților industriale. 
 
    Având la bază cei mai importanți producători de piese şi echipamente industriale şi un departament de 

service format din profesioniști, cu o secție echipată conform standardelor în vigoare, vă putem oferi: 
 

1) Reparații: pompe, reductoare, motoreductoare, motoare și diverse alte echipamente  
(vezi link: http://www.reparatii-industriale.ro/Servicii-de-reparatii/Reparatii-pompe-)  
Contact: servicepompe@reparatii-industriale.ro; servicereductoare@reparatii-industriale.ro. 

 
2) Servicii de mentenanță și reparații pe bază de abonament, pentru aceleași tipuri de echipamente 

enumerate mai sus. 
 

3) Piese de schimb: rulmenți, tehnică lineară, curele, cuplaje vaseline etc. 
 

4) Servicii de audit, expertiză tehnică și soluții COST-SAVING pentru echipamente diverse care conduc 
la creșterea performanței și siguranței în funcționare. 

 
5) Echipamente noi şi piese de schimb pentru: pompe centrifugale, pompe de vid, reductoare, 

motoreductoare, cuplaje și motoare. 
 

6) Echipamente complexe de uscare nămoluri de epurare; biomasă; uscare dejecții de la ferme de păsări şi 
animale. 

 
7) De asemenea, o parte din portofoliul nostru de servicii o găsiți și în SICAP la secțiunea Catalog de produse 

şi servicii. 
 

 
 
 

Vă invităm să vizitați site-ul nostru: www.reparatii-industriale.ro 
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