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7. PARAMETRI DE PROIECTARE 

7.1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 

Acest capitol descrie parametri de proiectare in ceea ce priveste dimensionarea  sistemelor de ali-

mentare cu apa, si a sistemelor de canalizare, in conformitate cu standardele si reglementarile re-

levante in vigoare si avȃnd la baza experienta Consultantului. 

Criteriile de proiectare de baza au fost stabilite ȋn functie de urmatoarele elemente principale: 

- Perioada vizata de proiect, avand ca orizont in principiu anul 2045; 

- Previziuni privind evolutia populatiei in fiecare localitate si a consumatorilor non-casnici; 

- Previziunile socio-economice asa cum s-au evidentiat ȋn Capitolul 4.3 din Master Plan; 

- Conformarea cu directivele Uniunii Europene conform descrierii din Capitolul 3.1. 

7.1.1. Orizontul de proiectare 

Dimensionarea infrastructurii se face pentru orizontul de proiectare 2045. Tinand cont de cresterea 

extrem de importanta a populatiei in acest orizont de proiectare, se propune o implementare 

etapizata pentru unele dintre facilitati (surse, tratare, inmagazinare, statii de epurare) in functie de 

cresterea populatiei si planurile de dezvoltare din fiecare UAT. Aceasta abordare precauta a avut ca 

motiv particularitatea acestui judet  a carui evolutie pozitiva accelerata a populatiei face ca obiecti-

vele proiectate pentru un orizont de timp de 30 de ani sa aiba capacitati prea mari la momentul da-

rii in folosinta (respectiv anul 2023). Deoarece acest lucru poate crea probleme de operare si 

mentenanta Operatorului dar poate crea si probleme de proces in cazul statiilor de epurare a caror 

proces biologic se bazeaza pe un echilibru al incarcarii statiei si masei biologice, s-a analizat opor-

tunitatea etapizarii dezvoltarii unor obiecte. In acest mod se va evita bugetarea unor capacitati ca-

re nu sunt necesare pentru o perioada importanta de la momentul implementarii proiectului, iar 

daca vor fi utilizate genereaza costuri de intretinere/exploatare inutile. Aceasta masura ajuta sus-

tenabilitatea proiectului, dar si diminuarea efortului ulterior al Operatorului Regional de a rentabili-

za sistemele 

Dimensionarea si proiectarea facilitatilor se va face pe linii tehnologice astfel incat sa fie posibila 

implementarea in etape, si pregatirea acestor facilitati pentru extinderea necesara asigurarii capa-

citatii maxime proiectate. Incintele statiilor de tratare, epurare sau statiile de pompare, vor fi pre-

gatite prin acest cu terenul necesar pentru extinderea infrastructurii cu capacitatile aferente anului 

2045.  

7.1.2. Stabilirea anului pentru care se va realiza prima etapa implementata prin acest 

proiect 

Cresterea populatiei prognozata de INS la nivelul 2014 (moment in care s-a inceput proiectul si au 

fost cumparate datele de la INS), urmareste in principiu doua rate de dezvoltare: mai accelerata 

pentru cele trei orase: Bragadiru, Magurele si Pantelimon si mai redusa pentru localitatile rurale. 

Chiar si in aceste conditii, cresterea de populatie in localitatile rurale este importanta, aparent su-

praestimata si consideram problematica pentru Operator daca nu se dovedeste reala. Pentru o de-

cizie cat mai corecta privind capacitatile de proiectare pentru care sa se faca implementarea etapi-

zata, a fost facuta o analiza prezentata in detaliu in anexa 7.A. Analiza a constat in urmatoarele 

etape: 
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1) Colectare informatii de la INS privind evolutia populatiei in perioada 2002-2014. 

2) Estimarea cresterii istorice de populatie si extrapolarea acesteia pentru perioada 2016-

2045 

3) Compararea populatiei prognozate de INS pentru 2045 cu populatia rezultata din extrapola-

rea datelor istorice pentru acelasi an 

4) Colectare de informatii privind planurile de dezvoltare ale UATurilor pana in 2045 si estima-

rea cerintei de apa in cazul in care aceste planuri ar deveni realitate  

5) Decizia privind abordarea implementarii etapizate. 

S-a constatat ca prognoza INS este in general mult mai mare decat extrapolarea cresterii istorice 

2016-2045.. Chiar si in aceste conditii exista localitati a caror rata de dezvoltare istorica este apro-

piata sau depaseste prognoza INS asa cum este detaliat in Anexa 7A. Pentru fiecare UAT in parte in 

anexa amintita este prezentata analiza si considerentele pe care s-a bazat alegerea implementarii 

fazate sau nu 

Deoarece baza calculelor cerintei de apa si dimensionarii sistemelor de apa si apa uzata, o 

reprezinta evolutia populatiei furnizata de informatiile INS, proiectarea se face pe aceasta baza 

pentru anul 2045, conform concluziilor rezultate in urma parcurgerii etapelor de mai sus. Decizia 

privind implementarea fazata a investitiilor pentru UATurile din proiect este centralizata in tabelul 

de mai jos. 

Tabel 7.1-1 - Implementarea investitiilor prin acest proiect pentru fiecare UAT. 

Nr. 

Crt. 
UAT 

Orizontul de 

proiectare in ca-

zul planurilor de 

dezvoltare 

Concluzii privind implemen-

tarea proiectului  

2 Balotesti 2045 

Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

3 Bragadiru 2045 

Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

4 Branesti 2045 
Se va realiza la capacitatea 

aferenta 2045 

5 Cernica 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 
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Nr. 

Crt. 
UAT 

Orizontul de 

proiectare in ca-

zul planurilor de 

dezvoltare 

Concluzii privind implemen-

tarea proiectului  

6 Peris 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

7 Ciolpani 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

8 Ciorogarla 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

9 Clinceni 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

10 Cornetu 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

11 Domnesti 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

12 Ganeasa 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

13 Glina 
2045 Se va realiza la capacitatea 

aferenta 2045 

14 Gradistea 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-
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Nr. 

Crt. 
UAT 

Orizontul de 

proiectare in ca-

zul planurilor de 

dezvoltare 

Concluzii privind implemen-

tarea proiectului  

dere pentru capacitatea din 

2045 

15 Gruiu 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

16 Jilava 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

17 Magurele 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

18 Moara Vlasiei 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

19 Mogosoaia 
2045 Se va realiza la capacitatea 

aferenta 2045 

20 Pantelimon 
2045 Se va realiza la capacitatea 

aferenta 2045 

21 Petrachioaia 

2045 Prima faza realizata prin acest 

proiect pentru capacitatea din 

2030 cu posibilitate de extin-

dere pentru capacitatea din 

2045 

22 Tunari 
2045 Se va realiza la capacitatea 

aferenta 2045 

 

7.1.3. Standarde si normative aplicabile 

La elaborarea proiectului s-au utilizat prevederile si recomandarile normelor nationale in vigoare 

dar si norme internationale relevante pentru specificul lucrarilor. Tabelul de mai jos enumera prin-

cipalele norme nationale utilizate la stabilirea capacitatilor si conceptiei tehnologice a lucrarilor din 

scopul Studiului de Fezabilitate: 
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Standard/Normativ Denumire 

SR 1343-1/2006 Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale 

STAS 1342-91 Apa potabila 

STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. 

Prescriptii fundamentale de proiectare 

NP 133/2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimen-

tare cu apa si canalizare a localitatilor 

STAS 4163-2:1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul 

SR 6819:1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie 

SR 8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare 

SR EN 805: 2000 Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele exterioare 

cladirilor 

SR EN 1508: 2000 Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele pentru inma-

gazinarea apei 

NE 035-06 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul 

apei 

SR EN 752: 2008 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 

SR EN 1610: 2000 Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare 

SR 1846-1/2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea          

debitelor de ape uzate de canalizare 

STAS 3051/1991 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Pres-

criptii fundamentale de proiectare. 

NTPA-011/2005 Normativ pentru colectarea, epurarea si descarcarea apelor uzate orase-

nesti 

NTPA –001/2005 Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor 

uzate industriale si oraseneati la evacuarea in receptorii naturali 

NTPA-002/2005 Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 

canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare 

Totodata pentru sistemele de alimentare cu apa s-a tinut seama de parametrii de calitate impusi de 

normele romane prin Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, republicata in noiembrie 

2011 si de Directiva Consiliului European 98/83/CE Calitatea apei destinate consumului uman.  



 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE   

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 
9 

Pentru toate puturile vor fi prevazute prin proiect zone de protectie sanitara conform HG 930/2005 

pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si 

hidrogeologica.  

Calitatea apei epurate se va conforma cu cerintele legislatiei romanesti NTPA -001/2005, care 

transpune Directiva europeana 91/271/EEC, privind apele uzate orasenesti. 

Pentru toate sistemele de alimentare cu apa si canalizare s-a urmarit respectarea prevederilor pla-

nului de urbanism (PUG) al localitatii cu privire la trama stradala, la gradul de confort al gospoda-

riilor (dotarea cu instalatii de apa rece si calda, bai, grupuri sanitare). 

7.2. EVOLUTIA POPULATIEI 

In cele ce urmeaza sunt prezentate datele oficiale privind evolutia poppulatiei furnizate de Institu-

tiile abilitate. 

Conform statisticilor oficiale, incepand cu 1990, evolutia populatiei in Romania a fost negativa. Po-

pulatia tarii a scazut de la 23,2 milioane de locuitori in 1990 la 20,095 milioane in 2011. Totusi, in 

regiunea Bucuresti – Ilfov, populatia a inregistrat o usoara crestere. 

Tabel 7.2-1 - Evolutia populatiei Romaniei conform estimari EUROSTAT 

Populatie 2009 2010 2011 2012 

Romania 21.498.616 21.462.186 21.413.815 20.095.996 

Regiunea Bucur-

esti - Ilfov 

2.253.093 2.261.698 2.267.419 2.279.145 

Sursa: EUROSTAT 

De asemenea, conform EUROSTAT, prognoza pentru populatia Romaniei indica o continua scadere 

a acesteia: 

Tabel 7.2-2 - Prognoza evolutiei populatiei Romaniei conform estimari EUROSTAT 

Populatia Romaniei (locuitori) 

an 2014 an 2020 an 2030 an 2040 an 2050 an 2060 an 2070 an 2080 

19.959.029 19.686.804 19.003.562 18.458.698 17.973.992 17.440.757 16.812.947 16.338.339 

Sursa: EUROSTAT 
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Figura 7.2-1 - Prognoza evolutiei populatiei Romaniei 

Judetul Ilfov constituie un caz aparte, populatia acestuia crescand constant, datorita dispunerii lui 

in jurul municipiului Bucuresti. 

Conform INS, populatia stabila a judetului Ilfov a crescut constant pana in 1977 inclusiv. In anul 

1992 s-a inregistrat o scadere usoara a populatiei (-0,3%) dupa care s-a reluat tendinta cresca-

toare, in anul 2011 populatia stabila a judetului fiind de 388.738 persoane, ceea ce reprezinta o 

crestere a acesteia cu 29,5 procente fata de recensamantul anterior. 

Tabel 7.2-3 - Populatia judetului Ilfov la recensamintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 

2002 si 2011 

JUDETUL   

POPULATIA    LA    RECENSAMINTELE    DIN: 

25 

ianuarie 

21 

februarie 

15 

martie 

05 

ianuarie 

07 

ianuarie 

18 

martie 

20 

octombrie 

1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

ILFOV 167.533 196.265 229.773 287.738 286.965 300.123 388.738 

ORASE 16.627 52.594 77.215 14.891 19.399 30.565 67.028 

COMUNE 150.906 143.671 152.558 272.847 267.566 269.558 221.710 

Sursa: INS, baza de date TEMPO 
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Figura 7.2-2 - Populatia judetului Ilfov la Recensamintele dintre anii 1948 – 2011 

 

Conform INS, baza de date TEMPO, populatia stabila (rezidenta) a localitatilor din judetul Ilfov, in 

baza recensamantului din 2011 este urmatoarea: 

 

Tabel 7.2-4 - Populatia stabila (rezidenta) a localitatilor din judetul Ilfov conform datelor finale ale 

Recensamantului din 2011 

Localitate Total 

ILFOV 388.738 

Municipii si orase 167.028 

Oras Bragadiru 15.329 

Oras Buftea 22.178 

Oras Chitila 14.184 

Oras Magurele 11.041 

Oras Otopeni 13.861 

Oras Pantelimon 25.596 

Oras Popesti Leordeni 21.895 

Oras Voluntari 42.944 
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Localitate Total 

Comune 221.710 

1 Decembrie 7.817 

Afumati  7.919 

Balotesti  8.314 

Berceni  5.942 

Branesti  10.367 

Cernica  10.886 

Chiajna  14.259 

Ciolpani  4.811 

Ciorogarla  6.188 

Clinceni  6.808 

Copaceni  3.131 

Corbeanca  7.072 

Cornetu  6.324 

Darasti - Ilfov 3.026 

Dascalu  3.154 

Dobroesti  9.325 

Domnesti  8.682 

Dragomiresti - Vale 5.243 

Ganeasa  4.963 

Glina  8.592 

Gradistea  3.268 

Gruiu  7.412 

Jilava  12.223 

Moara Vlasiei 6.307 
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Localitate Total 

Mogosoaia  7.625 

Nuci  3.098 

Peris  7.557 

Petrachioaia  3.498 

Snagov  7.272 

Stefanestii de Jos 5.775 

Tunari  5.336 

Vidra  9.516 

Sursa: INS, baza de date TEMPO 

Judet Ilfov
Bragadiru
Buftea
Chitila
Magurele
Otopeni
Pantelimon
Popesti Leordeni
Voluntari
1 Decembrie
Afumati
Balotesti
Berceni
Branesti
Cernica
Chiajna
Ciolpani
Ciorogarla
Clinceni
Copaceni
Corbeanca
Cornetu
Dărăști
Dascălu
Dobroești
Domnești
Dragomirești Vale
Găneasa
Glina
Grădiștea
Gruiu
Jilava
Moara Vlasiei
Mogoșoaia
Nuci
Periș
Petrăchioaia
Snagov
Stefăneștii de Jos
Tunari
Vidra

 

Figura 7.2-3 - Populatia stabila a localitatilor din judetul Ilfov conform Recensamantului din 2011 
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Asa cum se vede in tabelul urmator, proportia populatiei rurale s-a modificat substantial in anul 

2011 fata de anul 2002, raportul dintre cele doua medii de rezidenta rasturnandu-se in favoarea 

mediului urban. Acest lucru se datoreaza schimbarii in aceasta perioada a rangului, de la comuna la 

oras, a localitatilor: Bragadiru, Chitila, Magurele, Pantelimon, Popesti Leordeni si Voluntari. 

Tabel 7.2-5 - Populatia si structura populatiei pe medii de rezidenta, la ultimele doua recensaminte 

 2002 2011 

Numar persoane Urban 30.565 167.028 

Rural 269.558  221.710 

Total  300.123 388.738 

Ponderea pe 

medii 

Urban 10,2 43,0 

Rural 89,8 57,0 

Total  100,0 100,0 

Sursa: INS, baza de date TEMPO 

 

 

 

Figura 7.2-4 - Populatia si structura populatiei pe medii de rezidenta, la ultimele doua recensa-

minte 
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Tabel 7.2-6 - Distributia pe localitati/comune a populatiei la ultimele doua recensaminte 

Nr. 

Crt. 
Localitati/Comune 2002 % 2011 % % (+/-) 

 ILFOV 300.123 100,0 388.738 100,0 +29,5 

1 Oras Bragadiru 8.165 2,7 15.329 3,9 +87,7 

2 Oras Buftea 20.350 6,8 22.178 5,7 +9,0 

3 Oras Chitila 12.643 4,2 14.184 3,6 +12,2 

4 Oras Magurele 9.272 3,1 11.041 2,8 +19,1 

5 Oras Otopeni 10.215 3,4 13.861 3,6 +35,7 

6 Oras Pantelimon 16.019 5,3 25.596 6,6 +59,8 

7 Oras Popesti Leordeni 15.115 5,0 21.895 5,6 +44,9 

8 Oras Voluntari 30.016 10,0 42.944 11,0 +43,1 

9 1 Decembrie 9.436 3,1 7.817 2,0 -17,2 

10 Afumati  6.613 2,2 7.919 2,0 +19,7 

11 Balotesti  6.726 2,2 8.314 2,1 +23,6 

12 Berceni  4.103 1,4 5.942 1,5 +44,8 

13 Branesti  8.531 2,8 10.367 2,7 +21,5 

14 Cernica  9.425 3,1 10.886 2,8 +15,5 

15 Chiajna  8.009 2,7 14.259 3,7 +78,0 

16 Ciolpani  4.472 1,5 4.811 1,2 +7,6 

17 Ciorogarla  4.921 1,6 6.188 1,6 +25,7 

18 Clinceni  4.938 1,6 6.808 1,8 +37,9 

19 Copaceni  - - 3.131 0,8 +100,0 

20 Corbeanca  3.718 1,2 7.072 1,8 +90,2 

21 Cornetu  5.028 1,7 6.324 1,6 +25,8 

22 Darasti - Ilfov 2.935 1,0 3.026 0,8 +3,1 

23 Dascalu  2.559 0,9 3.154 0,8 +23,3 
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Nr. 

Crt. 
Localitati/Comune 2002 % 2011 % % (+/-) 

24 Dobroesti  6.589 2,2 9.325 2,4 +41,5 

25 Domnesti  6.327 2,1 8.682 2,2 +37,2 

26 Dragomiresti - Vale 4.265 1,4 5.243 1,3 +22,9 

27 Ganeasa  4.206 1,4 4.963 1,3 +18,0 

28 Glina  7.147 2,4 8.592 2,2 +20,2 

29 Gradistea  2.930 1,0 3.268 0,8 +11,5 

30 Gruiu  7.155 2,4 7.412 1,9 +3,6 

31 Jilava  11.919 4,0 12.223 3,1 +2,6 

32 Moara Vlasiei 5.833 1,9 6.307 1,6 +8,1 

33 Mogosoaia  5.232 1,7 7.625 2,0 +45,7 

34 Nuci  3.141 1,0 3.098 0,8 -1,4 

35 Peris  7.151 2,4 7.557 1,9 +5,7 

36 Petrachioaia  2.823 0,9 3.498 0,9 +23,9 

37 Snagov  6.041 2,0 7.272 1,9 +20,4 

38 Stefanestii de Jos 4.131 1,4 5.775 1,5 +39,8 

39 Tunari  3.804 1,3 5.336 1,4 +40,3 

40 Vidra  8.220 2,7 9.516 2,4 +15,8 

Sursa: INS, baza de date TEMPO 

Localitatile cu ponderea cea mai importanta in totalul populatiei stabile a judetului Ilfov, la recen-

samantul din anul 2011, sunt urmatoarele: Orasul Voluntari (11,0%), Orasul Pantelimon (6,6%), 

Orasul Buftea (5,7%), Orasul Popesti Leordeni (5,6%), Orasul Bragadiru (3,9%), Chiajna (3,7%), 

Orasul Chitila si Orasul Otopeni (3,6%), Jilava (3,1%), Orasul Magurele si Cernica (3,8%). Celelalte 

localitati au inregistrat ponderi ale populatiei stabile intre 0,8% si 2,7%. Localitatile cu cel mai mic 

numar de persoane ce fac parte din populatia stabila sunt: Dascalu (3.154 persoane), Copaceni 

(3.131 persoane), Nuci (3.098 persoane) si Darasti (3.026 persoane) fiecare detinand o pondere 

de 0,8% in populatia stabila a judetului la recensamantul din anul 2011. 

Conform INS, baza de date TEMPO, populatia rezidenta a judetului Ilfov a crescut in perioada cu-

prinsa intre ultimul recensamant si perioada actuala, avand variatii de 3,72%, respectiv 2,7%. 
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Tabel 7.2-7 - Variatia populatiei rezidente a judetului Ilfov intre anii 2012 - 2014 

Anul Populatie (la 01 ian) Variatie anuala 

2012 392.279  

2013 406.855 +3,72% 

2014 417.825 +2,70% 

Sursa: INS 
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Figura 7.2-5 - Variatia populatiei rezidente a judetului Ilfov intre anii 2012 – 2014 

Conform aceleiasi surse, populatia rezidenta a Municipiului Bucuresti a inregistrat o scadere intre 

anii 2012 – 2014.  

Tabel 7.2-8 Variatia populatiei rezidente a Municipiului Bucuresti intre anii 2012 - 2014 

Anul 
Numar populatie 

(la 01 Ian) 

Variatie anu-

ala 

2012 20.095.996  

2013 20.020.074 -0,38% 

2014 19.947.311 -0,36% 

Sursa: INS 
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Figura 7.2-6 - Variatia populatiei rezidente a Municipiului Bucuresti intre anii 2012 – 2014 

Luand in considerare aceste date, putem spune ca migratia interna reprezinta unul din factorii cres-

terii populatiei judetului Ilfov. 

7.2.1.  Metode de prognozare pentru populatie 

Prognoza populatiei a fost realizata de catre INS la nivel de localitate. Conform INS, prognoza po-

pulatiei judetului Ilfov ofera informatii asupra viitoarei evolutii a marimii si structurii populatiei pe 

medii de rezidenta. Din punct de vedere demografic, principalii factori care actioneaza asupra ma-

rimii si structurii populatiei, atat din mediul urban cat si din mediul rural, sunt fertilitatea, mortali-

tatea si migratia interna. 

Proiectarea demografica isi propune ca pe baza analizei fertilitatii, mortalitatii si migratiei interne 

din ultimii ani, sa se anticipeze evolutia probabila a populatiei rezidente a judetului Ilfov pe medii 

de rezidenta.  

INS a intocmit 3 variante de prognozare: varianta constanta, varianta optimista si varianta pe-

simista. 

Cele trei variante au fost realizate in functie de diferite ipoteze de lucru cu privire la evolutia fertili-

tatii, mortalitatii si migratiei interne observate in profil teritorial. 

Tabel 7.2-9 - Prognoza evolutiei populatiei judetului – din aria proiectului - dupa cele 3 variante de 

dezvoltare 

Populatie 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Varianta 

optimista 
413.651 425.446 437.182 494.794 551.289 607.632 663.573 717.934 770.030 

Varianta 

constanta 
413.651 425.433 437.128 494.098 548.924 602.139 653.427 701.677 746.141 

Varianta 413.651 425.426 437.104 493.812 548.147 600.644 650.828 697.489 739.850 
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Populatie 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

pesimista 

Sursa: Prognoza intocmita de INS 
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 Figura 7.2-7 - Prognoza evolutiei populatiei judetului Ilfov dupa cele 3 variante de dezvoltare 

Se observa ca in toate scenariile realizate de INS, tendinta populatiei localitatilor din judetul Ilfov 

este crescatoare, cu o rata diferita de crestere.  

 

7.2.2.  Prognoza populatiei la nivelul judetului Ilfov 

Prognoza intocmita de INS a  utilizat ca referinta populatia rezidenta de la 1 iulie 2013 (de 413.700 

persoane) a judetului Ilfov. Populatia rezidenta (stabila) reprezinta, conform metodologiei si regle-

mentarilor internationale in domeniu, totalitatea persoanelor (cetatenie romana, straina sau fara 

cetatenie) care la data respectiva aveau resedinta obisnuita in judetul Ilfov, pentru o perioada de 

cel putin 12 luni.  

La nivelul judetului, s-a ales varianta de evolutie demografica (din cele 3 realizate de INS) care se 

apropie cel mai mult de evolutia populatiei in perioada 2002 – 2011. Tinand cont de acestea, va-

rianta aleasa este cea constanta pentru prognoza populatiei pana in 2045. In varianta constanta de 

prognozare, s-au mentinut constante valorile principalelor fenomene demografice inregistrate in 

2013 pe medii de rezidenta. 
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Tabel 7.2-10 - Prognoza evolutiei populatiei localitatilor judetului Ilfov -  in varianta constanta 

Nr. 

Crt. 
Localitate 2013 2014 2015 2020 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Afumati 8.433 8.628 8.821 9.754 10.295 10.649 11.516 12.346 13.118 13.820 

2 Balotesti 8.667 8.867 9.066 10.025 10.580 10.944 11.836 12.689 13.482 14.204 

3 Branesti 11.009 11.264 11.516 12.735 13.440 13.902 15.034 16.118 17.126 18.043 

4 

Cernica (inclu-

siv Posta Ba-

laceanca si 

Tanganu Calda-

raru) 

11.478 11.743 12.006 13.277 14.012 14.494 15.674 16.804 17.855 18.811 

5 Chiajna* 14.991 15.338 15.681 17.341 18.301 18.931 20.472 21.949 23.321 24.569 

6 Ciolpani 5.153 5.272 5.390 5.961 6.291 6.507 7.037 7.545 8.017 8.446 

7 Dobroesti* 9.838 10.066 10.291 11.380 12.010 12.423 13.435 14.404 15.304 16.123 

8 Ganeasa 5.153 5.272 5.390 5.961 6.291 6.507 7.037 7.545 8.017 8.446 

9 Glina 9.135 9.347 9.556 10.567 11.152 11.536 12.475 13.375 14.211 14.972 

10 Gradistea 3.514 3.595 3.675 4.064 4.289 4.437 4.798 5.144 5.466 5.758 

11 Gruiu 7.730 7.909 8.086 8.942 9.437 9.761 10.556 11.317 12.025 12.668 

12 Jilava 12.883 13.181 13.476 14.903 15.728 16.269 17.593 18.862 20.041 21.114 

13 Moara Vlasiei 6.559 6.710 6.861 7.587 8.007 8.282 8.957 9.602 10.203 10.749 
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Nr. 

Crt. 
Localitate 2013 2014 2015 2020 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

14 Mogosoaia 7.964 8.148 8.331 9.213 9.723 10.057 10.876 11.660 12.389 13.052 

15 Pantelimon 27.450 28.424 29.393 34.141 36.911 38.729 43.186 47.504 51.605 55.424 

16 Peris 7.964 8.148 8.331 9.213 9.723 10.057 10.876 11.660 12.389 13.052 

17 Petrachioaia 3.748 3.834 3.920 4.335 4.575 4.733 5.118 5.487 5.830 6.142 

18 Tunari 5.622 5.752 5.880 6.503 6.863 7.099 7.677 8.231 8.745 9.213 

19 Vidra* 10.072 10.305 10.536 11.651 12.296 12.719 13.755 14.747 15.669 16.507 

20 Magurele 11.841 12.261 12.679 14.727 15.922 16.707 18.629 20.492 22.261 23.909 

21 Ciorogarla 6.559 6.710 6.861 7.587 8.007 8.282 8.957 9.602 10.203 10.749 

22 Domnesti 9.135 9.347 9.556 10.567 11.152 11.536 12.475 13.375 14.211 14.972 

23 Clinceni 7.261 7.429 7.596 8.400 8.865 9.170 9.916 10.631 11.296 11.901 

24 Cornetu 6.793 6.950 7.106 7.858 8.293 8.578 9.276 9.945 10.567 11.133 

25 Bragadiru 16.506 17.091 17.674 20.529 22.195 23.288 25.968 28.564 31.030 33.327 

 TOTAL** 413.651 425.433 437.128 494.098 527.205 548.924 602.139 653.427 701.677 746.141 

Sursa: Prognoza intocmita de INS 

* localitatile Chiajna, Dobroesti si Vidra nu sunt incluse in proiect 

** Totalul populatiei din judet, nu numai din aria proiectului 
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Figura 7.2-8 - Prognoza evolutiei populatiei judetului Ilfov in varianta constanta 
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7.3. ALIMENTAREA CU APA 

Acest capitol cuprinde relatii de calcul si principii de proiectare pentru dimensionarea  cerintei de 

apa si a obiectelor tehnologice cuprinse in sistemele de alimentare cu apa: captari, retea de aduc-

tiune, gospodarii de apa (rezervoare de stocare, statii de tratare, statii de pompare) si retele de 

distributie. 

7.3.1. Debite caracteristice 

Parametrii de calcul pentru necesarul de debit au fost determinati ȋn sistem tabelar, conform bre-

viarului anexat, pentru diverse etape de dezvoltare (pentru un numar estimat de locuitori – N – din 

anul de calcul). 

Formulele de calcul pentru necesarul de apa sunt: 
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s     [m3/zi] - debit zilnic maxim necesar, 

acesta reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim in decursul unui an 
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s  [m3/h] - reprezinta valoarea 

maxima a consumului orar din ziua (zilele) de consum maxim 

Consumul de apa reprezinta cantitatea ce trebuie prelevata dintr-o sursa pentru satisfacerea 

necesarului de apa al beneficiarilor finali Casnici si Non-casnici. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerintei de apa se folosesc relatiile: 

Qs zimed = Ks x Kp x Qzi med [m
3/zi] 

Qs zimax = Ks x Kp x Qzi max [m
3/zi] 

Qsor max = Ks x Kp x Qor max [m
3/h] 

    Kp - coeficient de majorare a necesarului de apa pentru a tine seama de volumele de apa care 

nu aduc venit (NRW); valoarea exacta s-a stabilit pentru fiecare sistem de alimentare cu apa pre-

cizarilor din Capitolul 7.2.3.  

    Ks - coeficient de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu 

apa: in gospodaria de apa, spalare rezervoare, spalare retea distributie; s-a adoptat Ks = 1,05. 

Toate obiectele sistemului de alimentare cu apa de la captare la iesirea din statia de tratare se di-

mensioneaza la:  

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 
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   Unde: - Qzi max este suma cantitatilor de apa maxim zilnice, in m3/zi, pentru acoperirea integrala 

a necesarului de apa; 

- QRI este debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Toate elementele componente ale schemei sistemului de alimentare cu apa aval de rezervoare se 

dimensioneaza la debitul:  

ii

n

1j

jpmaxh,pIIc QnKQKQ 


      

Elemente de calculul ale debitelor caracteristice de alimentare cu apa si a debitelor de dimensio-

nare si verificare, sunt prezentate in anexa care cuprinde Breviarele de calcul.  

7.3.2. Aspecte generale luate in considerare la prognoza consumului de apa 

Consumul de apa cuprinde: Consumul Casnic, Consumul Non-Casnic si Apa nefacturata (Pierderi). 

Pentru aprecierea evolutiei consumului de apa, care sta la baza calculului debitelor caracteristice 

necesare dimensionarii componentelor de sistem, s-au considerat urmatoarele: 

Numarul de locuitori actual a carui marime reflecta nivelul de dezvoltare demografica; 

Gradul actual de racordare a carui marime arata interesul locuitorilor de a dispune de un sistem 

controlat centralizat dar si ponderea consumatorilor casnici la nivelul populatiei; 

Gradul actual de contorizare al locuitorilor conectati care reflecta obisnuinta acestora de a consuma 

in raport cu puterea lor de cumparare; 

Consumul casnic actual de apa a carui marime arata nivelul de confort cu care sunt obisnuiti locui-

torii racordati;  

Nivelul actual al consumului non-casnic (institutii publice + comerciale/industriale) care arata pe de 

o parte gradul de dezvoltare socio-economica a zonei dar si ponderea intreprinzatorilor privati de a 

se racorda la sistemul centralizat acolo unde acesta exista; 

Variatia numarului de locuitori in conformitate cu prognozele elaborate de INS; 

Gradul de racordare si contorizare dupa implementarea proiectului care va fi de 100%; 

Prognoza cresterii PIB oferita de CNS dar si tendintele exprimate de autoritatile locale privind dez-

voltarea economica a zonei precum si tendinta de racordare al unitatilor economice la sistemul cen-

tralizat de apa-canal; 

Nivelul pierderilor care reflecta pe de o parte eficienta managementului actual al sistemului si pe de 

alta parte starea tehnica a acestuia; 

7.3.3. Consumul de apa pentru nevoi casnice  

Consumul pentru nevoi casnice reprezinta cererea de apa potabila pentru acoperirea nevoilor zil-

nice ale populatiei: baut, preparat masa, spalatul corpului, spalatul vaselor si rufelor, utilizarea 

toaletei, curatenia locuintei, cät si pentru animalele din gospodarie. 
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Evolutia acestuia trebuie analizata in contextul variatiei in perspectiva a celor doi parametri care in-

tra in combinatie: Numarul de locuitori racordati (consumatorii casnici) si debitul specific exprimat 

in l/om, zi. 

Am explicat anterior ca toate localitatile din aria de proiect prezinta o tendinta crescatoare din 

punct de vedere demografic provocata in mod esential de sporul pozitiv datorat migratiei dinspre 

Bucuresti in principal. Tipul populatiei migratorii, si anume consumatori obisnuiti cu un grad de 

confort suficient de ridicat, va avea influenta si asupra cresterii debitului specific prin compensarea 

tendintei rezidentilor traditionali de a reduce consumul din sistemul centralizat. 

In privinta evolutiei debitului specific este necesara o analiza mai aprofundata care pleaca de la 

caracteristicile actuale privind alimentarea cu apa a zonelor din cadrul ariei de proiect. Sintetizam 

aceste caracteristici dupa cum urmeaza: 

- Unitatile administrativ teritoriale (UAT) alimentate in prezent sunt atat de tip urban cat si 

rural, acestea din urma reprezentind peste 90% din totalul cazurilor discutate in cadrul pro-

iectului. In ambele situatii, populatia este influentata de catre climatul socio-economic al 

municipiului Bucuresti aflat in imediata lor vecinatate. Drept urmare si conditiile de confort 

dorite dar si sustinute financiar de catre locuitorii regiunii sunt mult peste cele ale altor 

zone rurale din Romania. Asa se explica numarul mare de gospodarii care detin conditii de 

confort similare cartierelor de case bucurestene chiar si in zonele fara acces la reteaua de 

distributie, unde apa menajera se procura din puturi proprii de mica si medie adancime. 

Totodata, consumatorii sunt constienti ca apa extrasa din puturi proprii nu este potabila 

motiv pentru care isi procura rezerve pentru baut din cismelele publice aflate in zonele ali-

mentate centralizat; 

- Populatia actuala a UAT rurale pentru care se vor dezvolta sistemele de alimentare cu apa 

numara intre 3.500 si 13.000 de locuitori, majoritatea nedepasind 10.000 de locuitori; 

- Procentul de locuitori racordati la reteaua de distributie variaza de la un sistem la altul intre 

20% si 70% din totalul populatiei. In zona rurala exista si comune la care sistemele de ali-

mentare cu apa sunt in curs de finalizare prin programul POS Mediu sau din fonduri proprii 

dar si unele lipsite de alimentare cu apa centralizata. In toate situatiile insa este nevoie cel 

putin de extinderea retelei de distributie existente sau in curs de executie pentru a crea 

premizele gradului de racordare a populatiei de 100%; 

- Contorizarea locuitorilor racordati atinge in general cote ridicate de peste 50% dintre con-

sumatorii fiecarui sistem de alimentare cu apa; 

- Debitul specific casnic variaza intre 70 si 130 l/om zi din care pe zona rurala maximul atins 

este de 129 l/om zi; 

- Gestiunea sistemelor de alimentare cu apa nu este preluata pentru toata aria de proiect de 

catre operatorul regional ACI acesta fiind la randul sau constituit relativ recent, in anul 

2009. Cu precadere, el asigura managementul sistemelor care au facut subiectul pro-

gramului POS Mediu urmand ca in perioada imediat urmatoare sa se extinda pentru toate 

zonele vizate. 

Pe baza caracteristicilor prezentate, a fost elaborat un tabel indicativ privind evolutia debitului 

specific pe zona rurala in functie de situatia actuala care sa acopere cazurile sistemelor de alimen-

tare cu apa din aria proiectului. Premizele care au fost luate in considerare la aprecierea valorilor 

de perspectiva a debitului specific sunt urmatoarele: 



 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE   

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 
26 

- Marimea actuala a debitului specific este factor relevant in evolutia viitoare acestuia. Prin 

normele nationale (SR 1343 si / sau NP133/2013) gospodariile racordate care detin si ins-

talatii locale de apa calda pot sa ajunga la un consum cuprins intre 100 si 120 l/om zi. In 

cadrul ariei de proiect, exista sisteme de alimentare cu apa unde in prezent se depaseste 

120 l/om zi ceea ce ne face sa credem ca politica tarifara locala este prea relaxata sau ma-

nagementul sistemului nu este eficient. Trebuie remarcat ca aceste situatii sunt intalnite 

mai ales acolo unde ACI nu a preluat controlul sau acesta a fost preluat de curand. In con-

secinta, toate cazurile de depasire a valorii 95 l/om zi, care poate fi un maxim acceptabil la 

nivelul gradului mediu de confort casnic al consumatorilor actuali, vor fi tratate similar din 

punct de vedere al evolutiei presupunand ca dupa organizarea optima a operatorului tariful 

va atinge cota de piata corecta. Deci, sistemele de alimentare cu apa s-au clasificat pe 

grupe de consum specific :75..79, 80..84, 85..89.... > 95  l/om zi, pentru care diferentele 

de evolutie sunt importante. Este de asteptat ca in primii 10 ani de la implementarea 

proiectului acestea sa se diferentieze in mod similar pe principiul ca obisnuinta unui anumit 

confort va persista in aceeasi masura; 

- Marimea actuala a populatiei din UAT are impact asupra valorii debitului specific dupa im-

plementarea proiectului. Practic, zonele pe care se dezvolta sistemele de alimentare cu apa 

sunt incadrate in categoria 3.500 - 13.000 de locuitori. Din acest punct de vedere, ele vor 

prezenta pe termen lung aproximativ aceeasi dinamica de evolutie a debitului specific cas-

nic atunci cand conditiile actuale sunt similare: debit specific cu valori apropiate si procente 

de racordare in acelasi domeniu de variatie. Totusi, apreciem ca vor exista diferente in pri-

mii ani dupa implementarea proiectului intre UAT-uri cu populatie diferita. Respectiv, cel cu 

populatie mare va avea un impact diminuat asupra debitului specific comparativ cu cel 

avand populatie mai mica in care neuniformitatea gradelor de confort va fi mai pronuntata. 

De aceea, pentru surprinderea clara a influentei demografice am introdus doua subdomenii 

de incadrare a populatiei prezente: 2.000 – 6.000 locuitori si 6.001 – 13.000 locuitori, in 

functie de care s-au diferentiat valorile debitului specific in primii ani urmand implementarii 

proiectului. Dupa primii 5 ani, apreciem ca evolutiile vor fi identice prin ajungerea nivelului 

mediu de confort la cote egale; 

- Procentul de racordare actual are impact la randul sau asupra valorii debitului specific dupa 

implementarea proiectului. Consideram ca acest aspect se va simti in valorile inregistrate in 

primii 5 ani pentru sisteme cu caracteristici similare in prezent: debit specific apropiat valo-

ric si populatie incadrata in aceeasi categorie de marime. Adica, cu cat procentul actual de 

racordare este mai mare cu atat impactul tarifar este mai atenuat asupra debitului specific 

datorita afectarii unui segment mai mic de populatie pentru conformare. In acest scop, am 

apreciat doua subcategorii fata de care se poate nota o influenta valorica semnificativa: 20 

- 50% si >50% din totalul populatiei. Totusi, apreciem egalizarea evolutiei debitului specific 

al UAT cu caracteristici similare, dupa primii 5 ani de la implementare prin adaptarea con-

sumatorilor la conditiile tarifare curente; 

- Pentru toate UAT-urile care detin in prezent sistem de alimentare cu apa se estimeaza ten-

dinta evolutiva a debitului specific dupa cum urmeaza: scaderea debitului specific fata de 

prezent in anul de implementare a proiectului datorita impactului tarifar atat asupra popu-

latiei racordate, cat si a noilor consumatori urmata de o crestere lenta pana la orizontul 

2045. Se apreciaza valori mai mari ale debitului specific in orizontul 2045 pentru acele sis-

teme la care in prezent acesta se prezinta la valori deja ridicate indicand o mentalitate 

pozitiva a populatiei de a detine un confort rezonabil dar si preocuparea autoritatilor locale 

de a le oferi cetatenilor o infrastructura de servicii adecvata. Este de asteptat, pe de alta 

parte, ca diferentele de consum la care se afla astazi localitatile sa se mentina in timp fiind 

direct asociate conditiilor socio-economice care in ultimii 20 de ani au evoluat diferentiat in 

aceeasi maniera; 
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- UAT-uri a caror debit specific este „0” se incadreaza in doua categorii: (1) primul sistem de 

alimentare cu apa se va infiinta cu ocazia acestui proiect si (2) Acestea sunt deja in execu-

tie sau aproape finalizate urmand ca in viitorul apropiat sa poata fi puse in functiune. In 

aceste situatii, se apreciaza ca norma de consum dupa implementarea proiectului nu va 

depasi 75 l/om, zi, chiar mai scazuta la sisteme complet noi; 

- UAT-uri care sunt in curs de finalizare prin programul POS Mediu au fost apreciate conform 

aplicatiei de finantare la un debit specific actual de minim 85 l/om, zi acestea fiind foarte 

apropiate municipiului Bucuresti; 

- Rata de racordare si contorizare dupa implementarea proiectului va fi de 100%. 

Toate aspectele amintite sunt sintetizate in tabelul care urmeaza, acesta constituind baza indicativa 

pentru aprecierea evolutiei debitului specific in urmatorii 30 de ani, la nivelul fiecarui sistem de 

alimentare din zona rurala. 
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Tabel 7.3-1 - Evolutia prognozata a debitului specific casnic pentru zona rurala din aria proiectului in diverse situatii de caz 

Situatia Prezenta Prognoza debit specific casnic  (racordare si contorizare 100% si racordare la canalizare) 

Debit 

specific 

casnic ac-

tual 

Marimea populatiei 

Procent din 

populatie ra-

cordata la 

apa 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

l/om/zi locuitori % l/om/zi l/om/zi l/om/zi l/om/zi l/om/zi l/om/zi 

0 

UAT fara sistem de alimentare - 70 70 80 85 95 100 

UAT cu sistem in curs de finalizare - 70 75 85 95 100 100 

75 - 79 

2000 - 6000 
20-50 70 75 85 95 100 100 

>50 72 75 85 95 100 100 

6000 - 13000 
20-50 72 75 85 95 100 100 

>50 75 75 85 95 100 100 

80 - 84 

2000 - 6000 
20-50 75 80 85 95 100 100 

>50 78 80 90 95 100 100 

6000 - 13000 
20-50 78 80 90 95 100 100 

>50 80 80 90 95 100 100 

85 - 89 

2000 - 6000 
20-50 80 80 90 95 100 100 

>50 82 90 95 100 100 105 

6000 - 13000 
20-50 82 90 95 100 100 105 

>50 85 90 95 100 100 105 

90 - 94 2000 - 6000 20-50 85 90 95 100 100 105 
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Situatia Prezenta Prognoza debit specific casnic  (racordare si contorizare 100% si racordare la canalizare) 

Debit 

specific 

casnic ac-

tual 

Marimea populatiei 

Procent din 

populatie ra-

cordata la 

apa 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

l/om/zi locuitori % l/om/zi l/om/zi l/om/zi l/om/zi l/om/zi l/om/zi 

>50 88 90 95 100 100 105 

6000 - 13000 
20-50 88 90 95 100 100 105 

>50 90 90 95 100 100 105 

> 95 

2000 - 6000 
20-50 90 90 100 100 100 105 

>50 92 95 100 100 105 110 

6000 - 13000 
20-50 92 95 100 100 105 110 

>50 95 95 100 100 105 110 
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In cazul celor 3 UAT-uri urbane, s-a apreciat de la caz la caz evolutia debitului specific dupa ace-

leasi principia, acesta nedepasind insa 120 l/om zi in 2045. 

Folosind valorile indicative din tabelul anterior, debitele specifice pentru nevoi casnice stabilite la 

nivelul ariei de proiect sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos:  

Tabel 7.3-2 - Cerinta specifica pentru nevoi casnice, 2023 – 2045 ( l/loc., zi) 

Nr. 

Crt. 
Sistem 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Balotesti 95 95 100 100 105 110 

2 Bragadiru 95 100 100 105 110 115 

3 Branesti 95 95 100 100 105 110 

4 Cernica 90 90 95 100 100 105 

5 Caldararu-

Tanganu 
90 90 95 100 100 105 

6 Posta-

Balaceanca 
90 90 95 100 100 105 

7 Ciolpani 80 80 90 95 100 100 

8 Ciorogarla 90 90 90 95 95 100 

9 Clinceni 80 80 80 90 100 105 

10 Cornetu 95 95 95 100 100 105 

11 Domnesti 95 100 100 105 110 115 

12 Glina 90 90 95 100 100 105 

13 Gradistea 75 75 85 95 100 100 

14 Gruiu 74 75 85 95 100 100 

15 Jilava 95 95 100 100 105 110 

16 Magurele 115 120 120 120 120 120 

17 Moara Vlasiei 75 75 85 95 100 100 

18 Mogosoaia 95 95 100 100 105 110 

19 Pantelimon 103 105 105 110 115 120 

20 Petrachioaia 70 70 80 85 95 100 
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Nr. 

Crt. 
Sistem 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

21 Tunari 75 75 85 95 100 100 

Nota: Sistemul Peris este conformat si nu are investitii prevazute prin acest proiect 

Necesarul de apa rezultat pentru consumul casnic are urmatoarele valori pe fiecare sistem: 

Tabel 7.3-3 - Necesarul de apa pentru consumul casnic 

Nr. 

Crt. 
Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Balotesti (Balotesti, Saftica, 

Dumbraveni) 1005,10 1039,68 1183,60 1268,90 1415,61 1562,44 

2 Bragadiru 
2108,52 2328,80 2596,80 2999,22 3413,30 3832,61 

3 Branesti (Branesti,Islaz, 

Pasarea, Vadu Anei) 1276,80 1320,69 1503,40 1611,80 1798,23 1984,73 

4 Cernica 
363,24 375,66 428,83 484,00 514,20 568,89 

5 Caldararu - Tanganu 
496,89 513,99 586,72 662,10 703,50 778,26 

6 Posta - Balaceanca 
401,31 415,08 473,86 534,70 568,20 628,53 

7 Ciolpani (Ciolpani,Izvorani, 

Luparia,Piscu) 503,28 520,56 633,33 716,78 801,70 844,60 

8 Ciorogarla (Ciorogarla si 

Darvari) 720,63 745,38 806,13 912,19 969,29 1074,90 

9 Clinceni (Clinceni, Oltenisi 

Ordoreanu) 709,20 733,60 793,28 956,79 1129,60 1249,61 

10 Cornetu (Cornetu si Buda) 
787,84 814,91 881,22 994,50 1056,70 1168,97 

11 Domnesti (Domnesti si 

Teghes) 1059 1154 1248 1404 1563 1722 

12 Glina (Glina, 

Catelu,Manolache) 1003,68 1038,24 1185,13 1337,50 1421,10 1572,06 

13 Gradistea (Gradistea,Sitaru) 
321,68 332,78 407,83 488,68 546,60 575,80 

14 Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu 

Floresti, Silistea Snagovului) 698,34 732,08 897,26 1075,12 1202,50 1266,80 

15 Jilava 
1494,13 1545,56 1759,30 1886,20 2104,31 2322,54 
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Nr. 

Crt. 
Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

16 Magurele (Magurele, Varteju, 

Dumitrana, Pruni si Alunis) 1831,06 2004,78 2235,50 2459,01 2671,32 2869,02 

17 Moara Vlasiei (Moara Vlasiei, 

Caciulati) 600,53 621,15 761,35 912,19 1020,30 1074,90 

18 Mogosoaia 
923,69 955,42 1087,60 1166,00 1300,85 1435,72 

19 Pantelimon 
3801,83 4066,55 4534,53 5225,44 5934,58 6650,88 

20 Petrachioaia (Petra-

chioaia,Maineasca, Surla-

ri,Vanatori) 
320,25 331,31 409,44 466,40 553,85 614,20 

21 
Tunari (Tunari,Dimieni) 

514,73 532,43 652,55 781,95 874,50 921,30 

Nota: Sistemul Peris este conformat si nu are investitii prevazute prin acest proiect 

 

In conformitate cu STAS 1343-1/2006, coeficientii de variatie zilnica si orara a cererii de apa 

depind de climatul specific al localitatii respective si de numarul de locuitori din localitate. In cadrul 

acestui Studiu de fezabilitate, acesti coeficienti de variatie au fost stabiliti astfel: 

- Kzi = 1,30, avȃnd ȋn vedere amplasarea judetului ȋn zona cu clima continental temperata, 

usor excesiva; 

- Coeficientul de variatie orara Ko s-a stabilit in functie de numarul total al locuitorilor locali-

tatii (prin interpolare ȋntre valorile din tabelul 3 din SR 1343-1/2006.), valori conform cu 

tabelul urmator;  

Tabel 7.3-4 - Coeficientul de variatie orara k0 functie de numar total de locuitori ai localitatii 

Numar total de locuitori ai 

localitatii/zonei de presiune considerate 
Ko 

< 10.000 2,00 … 3,00 

15.000 1,30 … 2,00 

25.000 1,30 … 1,50 

50.000 1,25 … 1,40 

100.000 1,20 … 1,30 

 > 200.000 1,15 … 1,25 
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De mentionat ca sistemele actuale de distributie a apei cu cismele pe strazi vor functiona o peri-

oada limitata ȋn timp, tendinta fiind ca odata cu finalizarea sistemelor de canalizare a apelor uzate 

toate gospodariile sa fie bransate la noul sistem de alimentare cu apa. 

7.3.4. Cererea de apa non-casnica 

Cererea de apa non-casnica este alcatuita din debitele pentru institutiile publice, unitati comerciale 

si industriale. 

7.3.4.1. Consumuri publice 

Consumul public se refera la cererea de apa pentru: scoli, gradinite, spitale, birourile autoritatilor 

locale si centrale, unitati bancare, magazine, restaurante precum si orice alte unitati de lucru cu 

publicul. 

Acesta a fost estimat pentru situatia actuala pe baza normelor de consum reglementate (vezi SR 

1343) pe tipuri de consumatori publici, dupa intocmirea, in prealabil, a listei unitatilor publice ac-

tuale la nivelul localitatii. Am considerat ca evolutia consumului public va fi pozitiva si in viitor pro-

portionala cu cresterea populatiei. In consecinta, a fost calculat un debit specific public pe cap de 

locuitor prin raportarea debitului mediu zilnic propriu fiecarui sistem la numarul de locuitori.  

Consumatorii publici actuali preluati de la reprezentantii departamentelor de urbanism din cadrul 

primariilor sunt prezentati pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, in Anexa nr 2.2.3. 

Debitele specifice asociate consumatorilor publici principali din aria de proiect SR sunt prezentate in 

tabelul urmator. 

Tabel 7.3-5 - Debite specifice pentru unitati publice conform SR 1343 

Categorie 
l/consumator, 

zi 

Birouri 60 

Scoli, gradinite  30 

Scoli internat 200 - 400 

Spitale 600 

Hoteluri 250 

Centre comerciale 45 

Teatre, camin cultural 10 

 

Prognoza consumului public pentru fiecare sistem este prezentata in in tabelul urmator: 

Tabel 7.3-6 - Necesarul de apa pentru consumul public 
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Nr. 

Crt. 
Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Balotesti (Balotesti, Safti-

ca, Dumbraveni) 
125,78 130,11 147,75 158,39 168,29 177,31 

2 Bragadiru 71,44 72,14 73,58 76,52 84,18 88,39 

3 Branesti (Branesti, Islaz, 

Pasarea, Vadu Anei) 
351,86 363,90 413,27 443,07 470,78 495,99 

4 Cernica 76,51 79,13 89,86 96,34 102,36 107,85 

5 Caldararu - Tanganu 104,67 108,27 117,80 131,80 140,04 147,54 

6 Posta - Balaceanca 84,53 87,43 99,29 106,44 113,11 119,16 

7 Ciolpani (Ciolpani, Izvora-

ni, Luparia, Piscu) 
74,11 76,66 87,05 93,33 99,17 104,48 

8 Ciorogarla (Ciorogarla si 

Darvari) 
72,28 73,70 75,17 78,18 86,00 90,30 

9 Clinceni (Clinceni, Oltenisi 

Ordoreanu) 
117,86 119,01 121,39 123,82 126,30 127,56 

10 Cornetu (Cornetu si Buda) 32,93 33,58 34,25 35,62 39,18 41,14 

11 Domnesti (Domnesti si 

Teghes) 
136,29 137,63 140,38 143,19 146,05 147,51 

12 Glina (Glina, Catelu, Ma-

nolache) 
39,856  41,23 46,81 50,19 53,32 56,18 

13 Gradistea (Gradistea, Si-

taru) 
20,47 21,18 24,04 25,78 27,39 28,86 

14 Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu 

Floresti, Silistea Sna-

govului) 

38,39 39,70 47,23 53,17 56,49 59,51 

15 Jilava 148,07 154,56 175,93 188,62 210,43 232,25 

16 Magurele (Magurele, 

Varteju, Dumitrana, Pruni 

si Alunis) 

161,34 175,42 195,60 225,41 256,00 286.91 

17 Moara Vlasiei (Moara 

Vlasiei, Caciulati) 
27,58 28,53 30,86 34,73 36,91 38,88 

18 Mogosoaia 86,70 89,68 96,98 109,17 116,00 122,21 
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Nr. 

Crt. 
Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

19 Pantelimon 131,03 137,49 153,31 209,02 227,06 252,18 

20 Petrachioaia (Petrachioaia, 

Maineasca, Surlari, Vana-

tori) 

20,82 21,53 23,29 26,21 27,85 29,34 

21 Tunari (Tunari, Dimieni) 53,42 55,25  62,74 67,27 71,47 75,29 

Nota: Sistemul Peris este conformat si nu are investitii prevazute prin acest proiect 

 

Pentru localitatile Jilava si Magurele, prognoza consumului public s-a facut tinandu-se cont de dez-

voltarea previzionata a unor noi facilitati de cazare, invatamant etc. ca urmare a finalizarii proiectu-

lui ELIS si a celorlalte facilitati de cercetare legate de acesta. 

7.3.4.2. Alte consumuri publice 

Standardul SR 1343/1 prevede o norma specifica pentru stropitul spatiilor verzi de 1,5 – 2,5 l/m2, 

zi, ȋn functie de clima, altitudine si destinatie. Categoria de consum s-a aplicat numai in cazul zone-

lor urbane, unde prezenta spatiilor verzi publice trebuie sa existe in cartierele de blocuri sau in 

noile cartiere de vile tip rezidential. Pe de alta parte, la orase populatia are o putere mai mare de 

cumparare astfel incat sa sustina o minima dezvoltare urbanistica. Totusi, pentru aprecierea debi-

tului consumat s-a luat o suprafata verde alocata pe cap de locuitor de max. 10 m2 fiind vorba de 

orase de marime medie si mica sistematizate in prezent cu preponderenta pe cartiere de case cu 

gospodarii care asigura si fondul vegetal necesar atat in interiorul lor cat si in spatiul public din 

afara curtilor. De altfel, orasul Pantelimon considerat de multa vreme un satelit al Bucurestiului a 

fost cel caruia i s-a alocat suprafata pentru care se va utiliza apa din reteaua de distributie centrali-

zata. Norma de apa pentru stropit asigurata este de 1,5 l/m2, zi. 

Pentru spalatul strazilor si a pietelor, norma specifica prevazuta prin SR 1343 este de 1,5 – 5 l/om, 

zi in functie de gradul de ocupare si utilizarea suprafetelor intretinute, densitatea populatiei si pa-

rametrii ecologici si demografici ai zonei. 

In prezentul SF, necesarul de apa pentru stropitul strazilor, spalat piete si ȋntretinerea zonelor de 

interes general (domeniu public - parcuri) a fost luat ȋn considerare numai pentru zonele urbane la 

o valoarea minima de 1,5 l/om, zi. 

Cresterea consumului de stropit spatii verzi si/sau spalat strazi va evolua  proportional cu cresterea 

populatiei.  

Tabel 7.3-7 - Necesarul de apa pentru stropit strazi si spatii verzi 

Nr. 

Crt. 
Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Oras Pantelimon 627,50 658,40 777,30 902,50 980,50 1.080,70 
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Pentru zonele rurale, consumul specific pentru stropit spatii verzi si spalat strazi s-a considerat  

„0”. Pentru zonele rurale, zonele verzi sunt asigurate pe suprafetele suficient de generoase ale 

gospodariilor dar si in zona publica din fata curtilor. Sistematizarea urbanistica a localitatilor rurale 

va continua principiile sau tendintele prezentului de a infiinta proprietati noi cu case si curti indivi-

duale avand suprafete suficiente pentru dezvoltare. Cu siguranta, vor aparea si exceptii in unele lo-

calitati prin dezvoltarea unor zone de locuit rezidentiale. Dar si in acest caz este de asteptat ca apa 

necesara spalarii strazilor sau stropirii spatiilor verzi sa se preia din lacurile invecinate sau unele 

puturi forate independente.  

Se vor aplica coeficientii de variatie conform STAS 1343-1/2006, respectiv: 

- Coeficient de variatie zilnica a consumurilor (valoare medie) – Kzi = 1,3 

- Coeficient de variatie orara a consumurilor Kor (in functie de numarul de locuitori). 

7.3.4.3. Consumatori industriali 

Dintre aspectele de interes privind consumatorii industriali actuali, se retin urmatoarele : 

- Unitatile economice producatoare dezvoltate in ultimii 15 ani, apartin in marea lor majori-

tate ramurei industriei usoare si alimentare. La acestea, se adauga si unitati de productie 

apartinand ramurei constructiilor si aici ne referim in special la ateliere de confectii meta-

lice; 

- In prezent, multe dintre unitatile industriale isi procura apa potabila din foraje proprii chiar 

si acolo unde exista posibilitatea racordarii la reteaua de distributie apa potabila centraliza-

ta. Insa, pentru evacuarea apei uzate, acestia au tendinta de a se racorda la reteaua de 

canalizare centralizata fapt evocat si de operatorul regional care a furnizat o lista cu astfel 

de consumatori racordati numai la sistemul de canalizare. Totusi, in ultima perioada opera-

torii locali au sesizat intentia micilor unitati de productie si mai ales a celor cu profil alimen-

tar de a se racorda la reteaua centralizata de distributie apa. Unitatile economice cu alt 

profil decat cel alimentar doresc sa utilizeze apa potabila din reteaua centralizata numai 

pentru necesitatile personalului angajat; 

- Cu unele exceptii situate in special in zona urbana, unitatile industriale din aria de proiect 

sunt de capacitate mica a productiei. Debitele medii zilnice actuale pentru diverse unitati 

industriale au fost stabilite in urma discutiilor directe cu reprezentantii acestora. Ele consti-

tuie punctul de plecare in evaluarea consumului industrial de viitor; 

- Programul de functionare a unitatilor industriale este de 8 ore/zi, maxim 6 zile pe saptama-

na. Exista si perioade cu varfuri de productie cand programul de lucru se poate extinde pa-

na la max - 16 ore/zi. 

In consecinta, pentru aprecierea consumului industrial de perspectiva s-au luat in considerare ur-

matoarele premize: 

- Pe masura ce lucrarile de extindere a infrastructurii de apa-canal se vor implementa prin 

actualul proiect, unitatile industriale solicitante vor fi racordate. Se estimeaza ca numai so-

licitantii cu profil alimentar sau foarte mici consuma apa atat pentru nevoile personalului 

angajat dar si pentru procesul tehnologic; 

- Aprecierea consumului industrial in anul de implementare a proiectului se bazeaza pe ideea 

ca toate unitatile economice principale actuale din lista prezentata in anexele nr. 3.2 si 4.2 
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vor fi racordate la reteaua de distributie apa potabila centralizata pana la momentul termi-

narii proiectului. In consecinta, consumul industrial pentru fiecare sistem de alimentare cu 

apa va fi egal cu suma debitelor medii ale unitatilor economice luate in considerare. Acele 

unitati economice care in prezent detin racord numai la reteaua de canalizare, se presu-

pune ca vor utiliza in continuare propriile facilitati de tratare a apei; 

- Coeficientul de neuniformitate zilnica a consumului industrial a fost stabilit Kzi=1,3 pentru 

toate sistemele de alimentare cu apa. Se considera ca nesimultaneitatea de intamplare a 

varfurilor de productie intre unitatile economice racordate la acelasi sistem de alimentare 

cu apa duce practic, pe medie, la o prelungire a programului de lucru pana la 10-11 ore; 

- Pe acelasi principiu prezentat anterior la nivelul sistemului de alimentare cu apa, coeficien-

tul de neuniformitate orara a consumului industrial zilnic maxim este de 2,5 tinand cont ca 

acesta se intampla in 10-11 ore din 24; 

- Evolutia consumului pe urmatorii 30 de ani va fi pozitiva in concordanta cu cresterea 

economica pe aria de proiect. Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza realizate 

pe baza prognozei de toamna in profil teritorial, in perioada 2013 ÷ 2015 cresterea reala a 

PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de anul anterior cuprinse intre 

1,4% si 2,6%. Pentru perioada 2015 ÷ 2045, conform estimarilor Comisiei Nationale de 

Prognoza si estimarilor Consultantului, cresterea PIB-ului va avea valori cuprinse intre 

2,9% si 3,7% modificari procentuale fata de anul anterior. In acelasi interval de crestere 

procentuala se va afla si evolutia consumului industrial reflectand aparitia unor unitati de 

productie noi care se vor racorda la sistemul de alimentare cu apa. Acest procent s-a stabi-

lit diferentiat de la un sistem la altul plecand de la tendinta actuala de dezvoltare industria-

la a zonei.  

In tabelul urmator sunt prezentate valorile debitelor medii zilnice in persepectiva orizontului de 30 

de ani pentru fiecare sistem in parte. 
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Tabel 7.3-8 - Necesarul de apa pentru consumul industrial 

Nr. 

Crt. Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Balotesti (Balo-

testi, Saftica, 

Dumbraveni) 

52,30 55,70 65,72 78,87 96,22 119,31 

2 Bragadiru 50,03 52,41 55,56 57,23 58,37 60,12 

3 Branesti (Branes-

ti, Islaz, Pasarea, 

Vadu Anei) 

70,60 75,19 88,72 106,47 129,89 161,07 

4 Cernica  5,65 6,02 7,10 8,52 10,39 12,89 

5 Caldararu - Tan-

ganu 
7,73 8,23 9,71 11,65 14,22 17,63 

6 Posta - Bala-

ceanca 
11,88 12,66 14,94 17,92 21,87 27,11 

7 Ciolpani (Ciolpani, 

Izvorani, Luparia, 

Piscu) 

27,94 29,75 35,11 41,78 50,14 60,66 

8 Ciorogarla (Cioro-

garla si Darvari) 
28,14 29,48 31,25 32,19 32,83 33,82 

9 Clinceni (Clinceni, 

Oltenisi 

Ordoreanu) 

62,54 65,52 69,45 71,53 72,96 75,15 

10 Cornetu (Cornetu 

si Buda) 
46,90 49,14 52,09 53,65 54,72 56,36 

11 Domnesti (Dom-

nesti si Teghes) 
53,16 55,69 59,03 60,80 60,02 63,88 

12 Glina (Glina, 

Catelu, Mano-

lache) 

28,76 30,63 36,15 43,38 52,92 65,62 

13 Gradistea 

(Gradistea, Si-

taru) 

42,49 45,25 53,40 63,54 76,25 92,27 

14 Gruiu (Gruiu, Li-

pia, Santu Flores-

ti, Silistea Sna-

3,92 4,18 4,93 5,87 7,04 8,52 
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Nr. 

Crt. Sistem 

Q zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

govului) 

15 Jilava 177,68 185,47 211,12 226,34 252,52 278,70 

16 Magurele (Magu-

rele, Varteju, 

Dumitrana, Pruni 

si Alunis)  

193,61 210,51 234,73 270,49 307,20 344,29 

17 Moara Vlasiei 

(Moara Vlasiei, 

Caciulati) 

42,88 45,67 53,89 63,59 75,04 88,55 

18 Mogosoaia 86,29 91,90 108,44 130,13 158,76 166,38 

19 Pantelimon 135,74 147,55 184,43 230,54 288,18 360,22 

20 Petrachioaia (Pe-

trachioaia, Mai-

neasa, Surlari, 

Vanatori) 

15,69 16,71 19,72 23,27 27,45 32,39 

21 Tunari (Tunari, 

Dimieni) 
88,60 94,40 111,40 133,68 163,09 202,23 

 

7.3.4.4. Nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa 

Nevoile tehnologice se refera la apa consumata in procesul de tratare a apei sau pentru spalari pe-

riodice aductiuni si rezervoare in scopul indepartarii depunerilor. 

Solutiile tehnice de tratare a apei din cadrul ariei de proiect cuprind tehnologii de filtrare sub pre-

siune (multistrat sau catalitice) care necesita spalare inversa periodica (1 spalare / 24 h). Furnizorii 

acestor filtre recomanda, pentru garantarea bunei functionari, volume de apa de spalare care pot 

ajunge si pana la 9% din debitul de dimensionare. In consecinta, in cadrul statiilor de tratare au 

fost prevazute linii de recuperare a apei de la spalarea filtrelor cu scopul de a reduce costurile de 

operare. Filiera tehnologica de recuperare a apei de a spalare este conform descrierii din Capitolul 

7.2.6. 

Totusi, trebuie sa avem in vedere situatiile de caz, suficient de des intalnite, in care obiecte tehno-

logice din cadrul liniilor de recuperare a apei sunt scoase din functionare pentru reparatii si revizii. 

Pentru astfel de cazuri in care functionarea poate ramane partiala sau deloc, consideram ca o 

rezerva de capacitate de 5% din debitul de dimensionare trebuie sa existe la sursa. Ca urmare, 

pentru toate gospodariile de apa in care se prevad tehnologii de tratare cuprinzand baterii de filtre 

coeficientul pierderilor tehnologice va fi Ks = 1,05. In plus permanent este nevoie de un aport de 

debit pentru a completa volumele pierdute la evacuarea namolului din treapta de recuperare a 

apei. Celelalte gospodarii vor avea un coeficient Ks = 1,01 necesar pentru situatiile de apalare a 

conductelor de aductiune si/sau rezevoarelor de inmagazinare. 
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7.3.4.5. Pierderi de apa  

Debitele de dimensionare ale componentelor sistemului de alimentare cu apa vor tine cont de can-

titatea de apa care nu aduce venit (NRW) prin intermediul coeficientului de pierderi „Kp” asa cum a 

fost explicat anterior la calculul debitelor caracteristice.  

Normativul NP 133/2013 recomanda pentru pierderile din rețele de distributie noi un procent de 

max. 10 % din cantitatea furnizata iar pentru sistemele “existente și reabilitate” un procent de 

pȃna la 20 %. Sistemele din aria noastră de proiect sunt relativ noi și vor suferii in principal extin-

deri ceea ce ar incadra procentul în treimea mijlocie a domeniului amintit. 

Pierderile asociate fiecarui sistem de alimentare cu apa, atat pentru prezent cat si pentru viitor, au 

fost calculate/apreciate in studiile de balanta a apei, anexate. Aici se arata ca majoritatea retelelor 

de distributie din aria de proiect sunt construite in ultimii 10-15 ani iar pierderile sunt datorate, in 

principal, deficientelor de management comercial. Pentru imbunatatirea managementului tehnic, au 

fost prevazute dispozitive de semnalizare posibile avarii la nivelul retelei de distributie dar si dotari 

specifice pentru operatorul regional.  

Balantele de apa pentru 2014 s-au elaborat pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre autori-

tatea locala care gestioneaza la momentul actual sistemele. Informatiile preluate in majoritatea ca-

zurilor se refera la: volumul anual de apa distribuit, volumul de apa consumat (facturat/nefacturat) 

si volum apreciat al pierderilor aparente. 

In conformitate cu studiile de balanta anexate, in anul 2014 s-au constatat urmatoarele: 

 Consumul autorizat nefacturat (UAC) variaza intre 1% si maxim 1,3%; 

 Volumul pierderilor aparente (AL) este mare, de exemplu, in cazul sistemelor Mogosoaia 

(63%) si Ciolpani (31%) si sunt datorate racordurilor ilegale dar si cismelelor stradale ne-

contorizate; dar sunt și sisteme la care, pierderile aparente (AL) sunt mai mici de 10% din 

volumul de apa intrat in sistem (SIV). 

In consecinta, este de asteptat ca evolutia procentuala a pierderilor la sistemele existente sa 

inregistreze o tendinta descrescatoare până in 2023 datorat aplicarii masurilor de imbunatatire a 

managementului tehnic si comercial dar si cresterii procentului de conducte noi la nivelul fiecarui 

sistem. Aceasta tendinta apreciem ca va continua lent in primii  ani dupa implementare, perioada 

in care si experienta operatorului in gestionarea pierderilor va creste. Dupa perioada amintita, 

pierderile vor avea tendinta de crestere lenta datorata imbatranirii retelei de distributie si cresterii 

pierderilor detectabile.  

Tintele de performanta ale sistemului de alimentare cu apa s-au stabilit prin elaborarea balantelor 

de perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Gradul de racordare si contorizare a populatiei va fi de 100%; 

 Consumul autorizat va fi calculat pe baza debitului mediu de consum (casnic, institutional - 

comercial, industrial) estimat pentru anii de perspectiva. Incepand cu anul 2023, nu se vor 

accepta alte consumuri autorizate si nefacturate cu exceptia celor utilizate pentru stingere 

incendii si intretinere retea; 
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 Pierderile aparente și consumurile autorizate nefacturate vor fi aduse pana in 2023 la ma-

ximum 2,5 - 5% din volumul de apa produs fiind aplicat diferențiat în funcție de mărimea 

sistemului, condițiile existentului, tendințele consumatorilor, etc.. Aceasta va fi posibila prin 

implementarea masurilor de management comercial adecvat, finalizate in primul rand cu 

eliminarea racordurilor ilegale sau a contoarelor modificate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrarile noi (retele si racorduri) nu va depasi valoarea de 1,4; 

 ILI (si implicit CARL asociat lucrarilor existente) pentru lucrarile existente va fi redus cu mi-

nimum 10 % pana in 2023.  

 Pentru anul de perspectiva 2045, ILI nu va creste peste valoarea de 4. Trendul de variatie 

a ILI va fi cel mult constant în primii ani după implementarea proiectului și începând cu 

2030 va fi crescator din cauza vitezei de degradare a lucrarilor in raport cu ritmul 

reabilitarilor. In funcție de sistem și necesitatea limitării volumului pierderilor în raport 

creșterea progresiva a consumului, în medie fata de anul implementarii, rata medie de 

crestere a ILI va fi cuprinsă între 1,5 – 2,5% pe an luând în considerare că va fi aplicat un 

management de gestionare adecvat pe parcursul dezvoltarii lor. Stabilirea valorii maxime a 

ratei medii de creștere se va face astfel încât NRW sa nu depășească valorile maxime nor-

male pentru sisteme noi (13%) sau existente aflate în continuă extindere (16 – 20%) cu 

atât mai mult cu cât volumele de intrare la care sunt raportate crește rapid progresiv con-

form prognozelor; 

 Presiunea medie pe reteaua de distributie asociata debitului zilnic mediu din anii de 

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat si 

faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 – 20% 

din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045, modelul hidraulic a luat in considerare o ex-

tindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de populatie; 

 Calculul CARL în anii de referință s-a realizat în baza celui existent la care se adugă cele es-

timate pentru lucrările in curs și a celor nou proiectate calculate in functie de ILI apreciat și 

pierderile unitare (pe m de presiune medie și km de rețea respectiv branșament) utilizate 

în cadrul formulei UARL adaptată pentru sistemele mici și foarte mici; 

Volumul NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea componentelor obtinute asa 

cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Pentru perioada analizata (2023 - 2045), consultantul a prognozat evolutia pierderilor de apa pe 

baza careia a estimat coeficientul Kp (utilizat de NP 133) conform tabelului urmator.  

Tabel 7.3-9 - Valori adoptate pentru coeficientul Kp pentru perioada 2023 – 2045 

Nr. 

Crt. 
Sistem 

Kp 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Balotesti 1,18 1,16 1,15 1,16 1,18 1,19 

2 Bragadiru 1,01 1,01 1,02 1,05 1,07 1,07 

3 Branesti 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 
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Nr. 

Crt. 
Sistem 

Kp 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

4 Cernica 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

5 Caldararu Tanganu 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

6 Posta Balaceanca 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

7 Ciolpani 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

8 Ciorogarla 1,01 1,01 1,02 1,05 1,07 1,07 

9 Clinceni 1,01 1,01 1,02 1,05 1,07 1,07 

10 Cornetu 1,01 1,01 1,02 1,05 1,07 1,07 

11 Domnesti 1,01 1,01 1,02 1,05 1,07 1,07 

12 Glina 1,18 1,16 1,15 1,16 1,18 1,19 

13 Gradistea 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

14 Gruiu 1,18 1,16 1,15 1,16 1,19 1,22 

15 Jilava 1,04 1,05 1,07 1,10 1,12 1,13 

16 Magurele 1,03 1,04 1,07 1,09 1,12 1,14 

17 Moara Vlasiei 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

18 Mogosoaia 1,18 1,16 1,15 1,16 1,19 1,22 

19 Pantelimon 1,18 1,16 1,16 1,18 1,20 1,25 

20 Petrachioaia 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

21 Tunari 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14 1,15 

7.3.4.6. Stingerea incendiilor 

Apa necesara stingerii incendiilor intra in categoria pierderilor aparente autorizate si necontorizate. 

Debitul suplimentar pentru stingerea incendiilor folosind hidrantii exteriori – Qie - utilizat ȋn calculul 

debitului de verificare a retelei de distributie s-a considerat conform SR 1343-1, functie de mari-

mea localitatii si numarul de niveluri ale cladirilor astfel: 

 Durata de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori: Tie = 3 ore; 

 Durata de stingere a incendiilor cu hidranti interiori: Tii = 10 min; 
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 Debitul de stingere a incendiilor cu hidranti interiori: Qii = 2,5 l/s, conform STAS 

1478/90; 

 Numarul de incendii simultane: 1 sau 2, in functie de marimea localitatii, conform tabe-

lului: 

Tabel 7.3-10 - Numarul de incendii teoretic simultane si debitul Qie al hidrantilor exteriori 

Numar locuitori 
Numar de incendii 

simultane „n” 

Qie (l/s) 

Cladiri cu 1-4 nive-

luri 

Cladiri cu peste 4 

niveluri 

≤ 5.000 1 5 10 

5.001...  10.000 1 10 15 

10.001...  25.000 2 10 15 

25.001...  50.000 2 20 25 

50.001...100.000 2 25 35 

Sinteza debitelor caracteristice pentru fiecare sistem de alimentare cu apa este prezentata ȋn Sub-

capitolul 7.2.8. Retea de distributie. 

7.3.5. Informatii hidro-geologice 

Capacitatea sursei subterane, acolo unde este necesara extinderea frontului de captare sau infi-

intarea unuia nou, a fost determinata si justificata in cadrul studiilor hidrogeologice anexate. Aces-

tea au tratat fiecare caz in parte. 

7.3.6. Calitatea apei si tratarea 

Calitatea apei potabile furnizate pentru consum trebuie sa fie certificata de catre Operator prin ana-

lize periodice si confirmata de Directiile Judetene de Sanatate Publica prin analiza apei de la sursa 

sau din probe din reteaua de distributie. Calitatea apei potabile va respecta prevederile din Legea 

calitatii apei nr. 458/2002, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 

1/2011, care sunt armonizate cu reglementarile europene (Directiva EC 98/83). 

Debitele suplimentare necesare vor fi furnizate atat din surse subterane cat si din retelele de distri-

butie gestionate de catre ApaNova. 

Apa preluata din retelele Apa Nova Bucuresti este considerata conforma din punct de vedere al cali-

tatii necesitand doar o reclorinare pentru asigurarea clorului rezidual total reglementat la 0,5 mg/l.  

Sursele subterane care vor fi utilizate pentru furnizarea debitului suplimentar prezinta depasiri la 

Fe, Mn si amoniu in procente diferite de la un amplasament la altul. In scopul stabilirii tehnologiilor 

de tratare, au fost elaborate studii de calitate si de tratabilitate a apei cu ajutorul unor laboratoare 

specializate: SC Ecoind si SC Analist Service. 

In cadrul acestora, s-a tinut cont si de istoricul de analize puse la dispozitie de catre operatorii lo-

cali acolo unde ele au fost disponibile. Documentatiile amintite sunt anexate prezentului studiu de 
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fezabilitate. Conform studiilor de calitate, s-au stabilit caracteristicile apei brute in amestec pe baza 

carora s-au dimensionat tehnologiile de tratare. Studiile de tratabilitate au incercat diverse 

procedee de tratare a apei subterane in functie de calitatea acesteia. Dintre ele, au fost selectate 

acele procedee care prezinta eficientele cele mai ridicate in atingerea scopului. 

In tabelul urmator sintetizam valorile maxime ale apei de amestec prelevate din forajele fiecarei 

surse: 

Tabel 7.3-11 - Valori maxime ale parametrilor care necesita corectie pentru sursele subterane ana-

lizate 

Nr. 

Crt. 

Denumire sistem alimen-

tare cu apa 

Denumire parametru (U.M.) 

Amoniu 

(mg/l) 

(CMA = 0,5 

mg/l) 

Fe (µg/l) 

(CMA=200 

µg/l) 

Mn (µg/l) 

(CMA = 50 

µg/l) 

1 Balotesti 0,35 50 395 

2 Branesti 1,10 216 180 

3 Ciolpani 1,01 360 140 

4 Gruiu 0,70 380 130 

5 Moara Vlasiei 0,70 520 30 

6 Jilava (sursa subterana) 1,50 - - 

7 Pantelimon (sursa subterana) 2,20 120 140 

8 Dobroesti (sursa subterana) 0,65 300 250 

9 Petrachioaia 0,75 250 120 

10 Tunari 0,57 - 89 

Apa din sursa subterana a comunei Mogosoaia prezinta valori ale duritatii totale intre 2 si 2,5 0G, 

valori mai mici decat valoarea admisa pentru apa potabila. 

Caracteristicile de calitate pentru toti parametrii fizico-chimici si bacteriologici relevanti sunt pre-

zentate in cadrul Capitolului 4 si in breviarele de calcul anexate studiului de fezabilitate. 

Pentru tratarea apei brute continand fier si mangan, ȋn prezentul SF s-au propus urmatoarele op-

tiuni tehnologice de tratare: 

- Oxidare si filtrare pe mediu filtrant catalitic - ȋn filtre sub presiune - folosind clorul pentru 

regenerarea ȋn mod continuu a patului filtrant,  

sau 



 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE   

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 

2020 
45 

- Preoxidare cu Cl2 si KMnO4 + filtrare pe filtre sub presiune multistrat la doze de conforme 

cantitatii stoechiometrice si anume: 0,64 mg Cl2 / 1 mg Fe,  1,3 mg Cl2 / 1 mg Mn, 1,92 

mg KMnO4 / 1 mg Mn    

Acolo unde apa bruta prezinta depasiri la concentratia de amoniu, in functie de valoarea acesteia 

schema tehnologica va cuprinde una dintre urmatoarele tehnologii:  

- La concentratii mai mici de 3-4 mg/l - clorare la break-point (timp de reactie cel putin 40 

minute) cu doze de clor egale cu cantitatea stoechiometrica necesara reactiilor cu amoniul 

Cl2: NH4
+=8,2:1 si adsorbtie pe filtre CAG sub presiune; 

- La concentratii mai mari de 4 mg/l  - Reducere amoniu prin nitrificare pe biofiltre urmate de 

filtrare pe filtre multistrat. 

Statiile de filtre s-au dimensionat pentru viteze de filtrare de maxim 15 m/h (filtre cu pat catalitic 

multistrat sau CAG) si EBCT (timp de contact) de min. 8 minute (pentru adsorbtie pe CAG) respec-

tiv de 5 minute pentru filtrarea prin masa catalitica. 

Pe parcursul procesului, pe masura ce filtrul sub presiune retine particule, eficacitatea de filtrare 

creste (particulele filtrate devin chiar ele un material filtrant), crescand insa si rezistenta la tre-

cerea apei, deci pierderea de sarcina intre intrare si iesire. Pierderea de sarcina maxima admisa 

este de 1 bar (100 kPa), iar odata ce este atinsa este necesar sa se efectueze o spalare inversa a 

stratului filtrant. 

Spalarea inversa semnifica restabilirea eficacitatii stratului filtrant prin indepartarea din acesta a 

particulelor care au fost retinute in timpul functionarii. Operarea filtrelor este programabila functie 

de timp si / sau functie de pierderea de presiune prin mediul filtrant. 

Spalarea filtrelor se va face cu apa potabila, ȋn sens ascendent, cu pompe dedicate, cu urmatoarele 

intensitati ale apei de spalare: 

 60 m/h/m2 pentru filtrele cu pat catalitic; 

 30 m/h/m2 pentru filtrele tip multistrat; 

 16 m/h/m2 pentru filtrele cu carbune activ. 

Tipurile de reactivi utilizati ȋn procesele de tratare si dozele maxime pentru dimensionarea echipa-

mentelor si instalatiilor pot fi consultate in Breviarele de calcul din Anexa. 

S-au prevazut capacitatile de stocare pentru reactivi pentru o durata de 15 zile de consum maxim.  

7.3.6.1. Impactul tehnologiilor de tratare asupra mediului ȋnconjurator 

La statiile de tratare care vor fi dotate cu filtre sub presiune pentru retinere Fe si Mn, apa de la 

spalare care contine in suspensie dioxid de mangan (MnO2) si suspensii ȋn concentratii ce depasesc 

valorile admise ȋn reteaua de canalizare se limpezeste intr-un predecantor, dupa care este reintro-

dusa ȋn circuitul de tratare. 

In acest (pre)decantor se va asigura depunerea suspensiilor favorizata de folosirea unei solutii de 

polimer, ȋngrosarea statica a namolului sedimentat (precipitatul), iar precipitatul evacuat se va 

deshidrata pe paturi de uscare. 
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Pentru dimensionarea platformelor de uscare a precipitatului rezultat din decantor s-au considerat 

urmatoarele date: 

- Grosimea maxima a stratului de precipitat  h= 20 cm; 

- preluarea precipitatului deshidratat de catre o firma autorizata 1 data la 30 zile; 

- evacuarea apei colectata de pe platforme la reteaua de canalizare a incintei. 

7.3.6.2. Monitorizarea calitatii apei furnizate 

Sistemele de monitorizare a calitatii au fost prevazute pentru verificarea calitatii si controlul 

procesului tehnologic pe etape de tratare.  

7.3.6.3. Recuperarea apei de la spalarea filtrelor 

Apa de la spalarea filtrelor va fi ȋnmagazinata si reintrodusa pe circuitul statiei de tratare dupa o 

decantare prealabila. Vor fi prevazute (1A + 1R) pompe submersibile amplasate ȋn bazinul tampon 

pentru apa de la spalare. 

Volumul rezervorului tampon s-a determinat prin calcul de compensare, considerand ca ȋn 24 de 

ore se vor spala toate filtrele tip multistrat / cu pat catalitic si eventual filtrele cu carbune activ. 

Se va prevedea instalatia de producere a solutiei de polimer din polimer pudra (doza estimata pen-

tru dimensionare este de 0,3 mg/l). Solutia se va adauga ȋn bazinul de apa de la spalare pentru a 

facilita depunerea namolului. 

Namolul se va evacua pe platforme de uscare conform descrierii anterioare. 

7.3.7. Conducte de aductiune 

Conductele de transport a apei vor fi realizate din materiale rezistente la actiunile corozive ale apei 

si solului (PEID, PVC, PAFSIN sau Fonta ductila). 

Conductele de aductiune s-au dimensionat la debitul QIc calculat conform metodologiei amintite si 

prezentat pentru fiecare caz in parte in Breviarele de calcul. 

La dimensionare s-a tinut seama de vitezele recomandate prin NP 133/2013. 

7.3.8. Rezervoare si statii de pompare  

La dimensionarea rezervoarelor de inmagazinare a apei s-a tinut seama de urmatoarele: 

- dimensionarea corecta a celor 3 volume ce trebuie inmagazinate (volumul de compensare a 

variatiilor orare de consum, rezerva intangibila de incendiu si rezerva de avarie); 

- determinarea volumului rezervei de avarie, pentru care se iau in considerare elementele speci-

fice sistemului de alimentare cu apa (importanta consumatorilor, lungimea conductelor de 

aductiune, dificultatea accesului la locul avariei, etc.); s-a considerat o durata de 4 - 8 ore de 

remediere a unei avarii si ȋnreruperea alimentarii cu apa a localitatii. 

- se vor lua masurile necesare prin instalatiile prevazute, pentru a pastra in permanenta rezerva 

intangibila de incendiu si de avarie. 
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Volumul rezervoarelor se determina, in conformitate cu normativul NP133/2013, cu relatia: 

Vrez  =  Vcomp + Vinc + Vav,  (m
3) 

VComp – volumul de compensare a variatiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional, functie de marimea localitatii: 

Tabel 7.3-12 - Coeficientul de compensare, adimensional, functie de marirea localitatii 

Marimea localitatii "a" 

< 5.000 loc. 0,500 

5.001 - 10.000 loc. 0,400 

10.001 - 20.000 loc. 0,350 

20.001 - 50.000 loc. 0,300 

50.001 - 100.000 loc. 0,250 

 

Vav = volumul pentru rezerva de avarie, 

Vav =  Qmin x (Tav - Ti) - Qa x Tav,  (m
3) 

Qmin = 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim in ore a unei avarii pe circuitul apei in amonte de rezervor, cu valorile 

precizate ȋn normativul NP 133; 

Ti - timpul maxim, in ore, in care se admite intreruperea completa a alimentarii cu apa a lo-

calitatii; 

Qa - debitul, in m3/h, care poate fi obtinut de la alte surse considerate ca functioneaza la 

capacitatea maxima 

Vinc - volumul rezervei intangibile, in m3, se stabileste in conformitate cu SR 1343-1: 2006;  

Vinc =  0,06 


n

k 1

Qii x Ti +3,6 


n

k 1

Qie x Te + 3,6 


n

k 1

Qis x Ts +  a x Qs or max x Te (m
3) 

Unde: 

    n - numarul de incendii teoretic simultane din localitate;  

    Qii - debitul maxim necesar pentru hidrantii interiori, in l/s;  
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    Ti = 10 minute - timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori pentru cladiri; 

    Qie - debitul asigurat prin hidrantii exteriori pentru combaterea unui incendiu, in l/s;  

    Te - timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, Te = 3 ore;  

    Qis - debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalatiilor speciale, a caror durata de func-

tionare este Ts (ore).  

    Qs or max - debitul maxim orar al cerintei de apa pentru zona sau localitatea unde se combate in-

cendiul;  

In urma calculelor de dimensionare, volumul rezervoarelor de ȋnmagazinare necesare pentru fie-

care sistem de alimentare cu apa este conform tabelului urmator: 

Tabel 7.3-13 - Capacitatea rezervoarelor de inmagazinare a apei, pentru sistemele de alimentare 

cu apa din aria proiectului 

Nr. 

Crt. 

Denumire sistem ali-

mentare cu apa 

Volum rezervoare  

existente  

(m3) 

Volum 

rezervoare noi  

(m3) 

1 Balotesti 3 x 500 - 

2 Bragadiru 1 x 1.000 + 1 x 500 1 x 700 

3 Branesti 1 x 1.000 1 x 2.000 

4 Cernica  1 x 550 1 x 250 

5 Caldararu - Tanganu - 2 x 650 in  

Tanganu 

6 Posta-Balaceanca 2 x 300 1 x 500 

7 Ciolpani 1 x 400 in GA Ciolpani, 1 x 110 in  

GA Piscu 

1 x 600 

8 Ciorogarla 1 x 600 1 x 700 

9 Clinceni 2 x 600  - 

10 Cornetu 2 x 500  - 

11 Domnesti 1 x 1000 1 x 600 

12 Glina 1 x 119 (in GA Glina),  1 x 58 (in GA 

Catelu), 1 x 58 (in GA Manolache) 

- 



 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE   

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 

2020 
49 

Nr. 

Crt. 

Denumire sistem ali-

mentare cu apa 

Volum rezervoare  

existente  

(m3) 

Volum 

rezervoare noi  

(m3) 

13 Gradistea 2 x 500 - 

14 Gruiu 2 x 300 1 x 700 

15 Magurele 1 x 3.500 - 

16 Moara Vlasiei 1 x 600 1 x 600 

17 Mogosoaia 1 x 80, 1 x 100, 1 x 600  1 x 1.500 

18 Pantelimon 2 x 300, 1x 1.000, 1 x 2400 - 

19 Jilava - 2 x 1.500 

20 Petrachioaia - 2 x 350 

21 Tunari 1 x 600 1 x 1.000 

La dimensionarea statiilor de pompare a apei s-a tinut seama de urmatoarele: 

 utilizarea pompelor care sa functioneze cu randamente maxime in zona domeniului de func-

tionare (Q, H). Randamentele pompelor nu vor fi mai mici de 70%. 

 s-au prevazut pompe separate pentru combaterea incendiului; 

 s-a prevazut un numar de pompe de rezerva conform normativelor ȋn vigoare; 

 se va prevedea monitorizarea continua a datelor de functionare a pompelor, prin utilizarea 

sistemului SCADA. 

 Pentru statiile de pompare care pompeaza direct ȋn reteaua de distributie, s-au folosit 

pompe cu motoare cu turatie variabila. Numarul si capacitatea pompelor s-au ales ȋn asa fel 

ȋncȃt sa acopere variatiile debitului orar ȋn 24 de ore si cerintele de debit si presiune pentru 

stingerea incendiilor. 

Pompele vor functiona automat, astfel ȋncȃt vor porni si se vor opri ȋn functie de nivelul din rezervor 

si ȋn functie de  presiunea presetata ȋn conducta de refulare. 

7.3.9. Retea de distributie 

Retelele de distributie vor asigura calitatea apei potabile pe toata lungimea, asigurand totodata de-

bitul si presiunea necesara la consumatori. 

Pentru dimensionarea retelelor de distributie s-a tinut seama de urmatoarele criterii: 

 reteaua se dimensioneaza la debitul maxim orar, asigurandu-se presiunea de serviciu 

care tine seama de regimul de inaltime al constructiilor din zona deservita. 
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 Capacitatea hidraulica trebuie sa corespunda etapei de perspectiva, anul 2045. Reteaua 

fiecarei localitati a fost modelata hidraulic pentru perspectiva astfel incat sa rezulte capaci-

tatile necesare de extindere dar si zonele de retea necesare a fi suplimentate pentru asigu-

rarea capacitatii.  

 retelele de distributia a apei calculate si configurate pentru perspectiva 2045 au fost 

verificate la debitele corespunzatoare 2030 (considerata durata rezonabila de timp pana la 

care operatorul sa nu mai intreprinda masuri investitionale importante) pentru a demonstra 

daca arterele principale existente pot transporta debitele rezultate dupa extindere fara o 

prealabila crestere de diametru. In acest fel, se va limita efortul investitional numai la ex-

tinderea retelelor pentru asigurarea acoperirii de 100%, urmand ca operatorul sa extinda in 

timp capacitatea arterelor existente pe masura ce acestea incep sa fie depasite (conform 

premizelor de proiectare dupa anul 2030, adica dupa cca 10 ani de la terminarea imple-

mentarii prezentului proiect). Acolo unde capacitatea hidraulica a arterelor existente rezulta 

ca fiind insuficienta, aceasta va fi crescuta prin etapa actuala investitionala. 

 presiunea maxima admisa ȋn retea este de max. 6 bar. 

 reteaua se verifica la 70% din consumul maxim orar, la care se adauga debitul pentru 

stingerea incendiului, asigurandu-se o presiune minima de 7 m la oricare hidrant. 

 ȋn general, reteaua de distributie este de tip inelar, cu ramificatii ce nu vor depasi 500 

m lungime. 

 presiunea minima acceptata are ȋn vedere regimul de constructie din localitate/zona 

alimentata, urmand sa se asigure o presiune minima de 3 mCA ȋn punctul cel mai ȋnalt de 

consum. 

 diametrul minim al conductelor din retelele extinse si reabilitate este Dn 100 mm (De 

110 mm). 

 calculele hidraulice au luat in considerare coeficientii de rugozitate la valoarea reco-

mandata de producatorii de tevi sau la valorile propuse de SR 4163-2. 

 viteza maxima acceptata ȋn retea este de 3 m/s, iar viteza minima recomandata este 

de 0,3 m/s. 

Modelarea hidraulica s-a facut cu ajutorul programului de calcul EPANET. 

 

Debitul de dimensionare al retelelor de distributie: 

ii

n

1j

jpmaxo,pIIc QnKQKQ 


  

Unde: 

Qomax -  debit maxim orar; reprezinta valoarea maxima a consumului orar din ziua (zilele) 

de consum maxim, in m3/h: 

nj. Qii - numarul de jeturi si debitul hidrantilor interiori (Qii) pentru incendiile simultane ca-

re ar trebui stinse cu hidrantii interiori (ni) 
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Debitul de verificare al retelelor de distributie la functionarea hidrantilor exteriori este: 

QII (V) = 0,7* Kp* Qo max + 3,6* n* Kp * Qie. 

Tabel 7.3-14 - Centralizatorul debitelor de dimensionare si de verificare a retelelor de distributie 

Nr. 

Crt. 
Denumire sistem alimentare cu apa QIId (l/s) QIIv (l/s) 

1 Balotesti 55,28 58,34 

2 Bragadiru 64,42 64,03 

3 Branesti 74,46 71,08 

4 Cernica  35,24 32,14 

5.1 Caldararu 11,57 10,12 

5.2 Cernica (Tanganu)  31,30 27,40 

6 Posta+Balaceanca 38,26 34,25 

7 Ciolpani (Ciolpani, Izvorani, Luparia, Piscu) 44,30 38,48 

8 Ciorogarla 52,91 55,98 

9 Clinceni 65,00 61,11 

10 Cornetu 54,89 57,36 

11 Domnesti 70,05 67,97 

12 Glina 44,53 50,81 

13 Gradistea  35,93 32,60 

14 Gruiu 46,15 52,43 

15 Jilava 81,41 75,70  

16 Magurele 88,75  81,00 

17 Moara Vlasiei 43,97 51,76 

18 Mogosoaia 58,69 73,40 

19 Pantelimon 221,15 215,12 

20 Petrachioaia 31,15 31,29 

21 Tunari 47,46 42,70 
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Lucrarile proiectate pentru extinderea infrastructurii de alimentare cu apa se vor realiza conform 

prezentului Studiu de Fezabilitate cu conducte de PEID, PE 100, Pn 6. 

Pe reteaua de distributie apa se vor monta hidranti exteriori de incendiu, subterani, avand diame-

trul Dn 100 mm. Distanta intre hidranti va fi de maxim 100 m.  

Pe retelele noi proiectate, precum si pe cele ce se extind, sunt prevazute sa se realizeze bransa-

mente pentru racordarea locuitorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila. 

Bransamentele se vor realiza din conducta PEID – PE 100, SDR 26, PN 6, cu De 25 x 2,3 mm (pen-

tru locuintele individuale), fiind pozate sub adancimea de inghet. Pentru contorizarea consumurilor 

de apa rece s-au prevazut apometre Dn 20 mm, cu citire de la distanta, montate ȋn caminele de 

bransament. 

Monitorizarea presiunilor și debitelor in reţea 

Prin prezentul proiect se va asigura măsurarea presiunii in principalele puncte din reţelele de dis-

tribuţie. 

Se va monitoriza debitul, presiunea apei si clorul rezidual la ieșirea din stația de pompare la con-

sumatori si in reteale de distributie 

Se va prevedea monitorizarea debitului, presiuniisi a clorului rezidual in fiecare zonă de alimentare 

(localitate componentă a sistemului) fiecare zonă putand fi izolată de restul rețelei de distribuție 

prin inchiderea unei vane. 

Valorile măsurate vor fi transmise sistemului SCADA. 

De asemenea, sistemul SCADA va monitoriza: funcționarea pompelor (din foraje şi din stațiile de 

pompare apă potabilă şi apă uzată), nivelele in rezervoarele de inmagazinare și următorii parametri 

ai procesului de tratare/dezinfecţie: 

 pH-ul apei brute și tratate; 

 clorul rezidual total la ieșirea din stația de tratare 

 debitele de soluții reactivi; 

 debitele de apă de spălare; 

 nivelele de apă in bazine; 

 pierderea de presiune in fiecare filtru; 
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7.4. APA UZATA 

Acest capitol se refera la principiile de calcul si parametrii de proiectare a componentelor sistemelor 

de canalizare aferente aglomerarilor: retele de canalizare (inclusiv statii de pompare apa uzata) si 

statii de epurare. 

7.4.1. Sistemul de canalizare 

Debite de apa uzata 

La stabilirea debitelor caracteristice de apa uzata, s-au avut in vedere urmatoarele: 

- Prevederile SR 1846/2006 si normativului NP 133/2013. In principiu, acestea cuprind 

metodologia de calcul al debitelor caracteristice; 

- Debitul de restitutie de la consumatori reprezinta 100% din cererea de apa; 

- Dezvoltarea economica a zonei impune aprecierea unor debite industriale (non-casnice) co-

respunzatoare. Debitul industrial restituit se estimeaza a fi de 2 – 2,5 ori mai mare decat 

cel al consumului de apa potabila. Asa cum se prezenta in subcapitolul anterior 7.2, unita-

tile industriale cu profil nealimentar au tendinta de a se racorda numai la canalizare daca 

sunt de capacitate medie sau sa consume apa numai pentru uzul personalului angajat; 

- Se vor lua in considerare debite de infiltratie de la caz la caz, a carui marime este previzio-

nata in cadrul studiilor de balanta a apei uzate anexate. Debitul de infiltratie mediu zilnic va 

fi adaugat la fiecare debit caracteristic de apa uzata; 

- Rata de conectare a consumatorilor casnici va fi 100% incepand cu anul 2023. 

Debitele caracteristice de ape uzate sunt urmatoarele: 

 Debitul zilnic mediu (Q u zi med); 

 Debitul zilnic maxim (Q u zi max); 

 Debitul orar maxim (Q u orar max); 

 Debitul orar minim (Q u orar min). 

Debitele caracteristice se calculeaza cu relatiile: 

 Q u zi med = (Qu1 x N1)/1000 + (Qu2 x N2)/1000+…… 

 Q u zi max = Kzi x Q u zi med 

 Q u orar max = (Korar/24) x Q u zi max 

 Q u orar min = (p/24) x Q u zi max 

Unde Qu1..n reprezinta debitul specific al restitutiei de apa, care se refera la apele uzate provenite 

din utilizarea apei pentru consum casnic, ape uzate provenite din consumul de apa public, ape 

uzate provenite de la industrie, 
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- Kzi este coeficientul de variatie zilnica, adimensional, propriu fiecarui tip de utilizator asa 

cum a fost definit pentru sistemele de alimentare cu apa, 

- Korar este coeficientul de variatie orara, adimensional, propriu fiecarui tip de utilizator asa 

cum a fost stabilit pentru sistemele de alimentare cu apa 

- P – este un coeficient adimensional care are urmatoarele valori: 

- 0,05 pentru localitati sub 1.000 locuitori, 

- 0,10 pentru localitati intre 1.001 – 10.000 locuitori, 

- 0,25 pentru localitati intre 10.001 – 50.000 locuitori, 

- 0,35 pentru localitati intre 50.001 – 100.000 locuitori, 

- 0,40 pentru localitati peste 100.000 locuitori. 

Asa cum s-a sugerat anterior, debitele caracteristice de calcul (medii, maxime si minime) pentru 

ape uzate provenind de la diferite categorii de folosinte se obtin prin insumarea debitelor caracte-

ristice calculate conform formulelor prezentate mai sus, pentru fiecare categorie de folosinta in 

parte. 

Debitele de calcul pentru sistemul de canalizare menajer sunt formate din debitele caracteristice de 

apa uzate (Qu zi med, Qu zi max, Qu orar max) la care se adauga debitul mediu de infiltratie asa 

cum a rezultat din studiile de balanta pentru fiecare caz in parte. 

Debit de apa uzata provenit de la consumul casnic 

Evolutia debitelor de apa uzata de la consumatorii casnici a fost apreciata pe aceleasi principii dis-

cutate in subcapitolul 7.2 pentru alimentare cu apa. 

Evolutia consumului casnic specific de apa potabila la nivelul fiecarei aglomerari este urmatoarea: 

Tabel 7.4-1 - Consum casnic specific de apa potabila pe aglomerare 

Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

q spec (l/om,zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1 Balotesti (Balotesti, Saftica, Dum-

braveni) 

95 95 100 100 105 110 

2.1 Bucuresti*- 

Domnesti, 

Ciorogarla, 

Bragadiru – Cor-

netu, Clinceni 

Oras Bragadiru 95 100 100 105 110 115 

Sat Buda si  

Cornetu 

95 95 95 100 100 105 

Satele Ciorogarla, 

Darvari 
90 90 90 95 95 100 

Satele Domnesti si 98 100 100 105 110 115 
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Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

q spec (l/om,zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Teghes 

Sat Ordoreanu 80 80 80 90 100 105 

(Satele Clinceni si 

Olteni) 
80 80 80 90 100 105 

2.3 București*-Catelu 90 90 95 100 100 105 

2.4 București*-

Jilava-Magurele 

 

Jilava 95 95 100 100 105 110 

Magurele 
115 120 120 120 120 120 

2.5 București*-Mogosoaia 95 95 100 100 105 110 

2.6 București*-Pantelimon 103 105 105 110 115 120 

2.7 Bucuresti*-Tunari 75 75 85 95 100 100 

3 Branesti (Branesti, Islaz, Pasarea) 95 95 100 100 105 110 

4 Cernica 90 90 95 100 100 105 

5 Tanganu 90 90 95 100 100 105 

6 Posta (Posta, Balaceanca) 90 90 95 100 100 105 

7 Ciolpani (Ciolpani, Izvorani, Luparia, 

Piscu) 

80 80 90 95 100 100 

8 Glina 90 90 95 100 100 105 

9 Gradistea (Gradistea, Sitaru) 75 75 85 95 100 100 

10 Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu Floresti i) 74 75 85 95 100 100 

11 Silistea Snagovului 74 75 85 95 100 100 

12 Moara Vlasiei (Moara Vlasiei, Caciulati) 75 75 85 95 100 100 

13 Peris  95 95 100 100 105 110 

14 Petrachioaia (Petrachioaia, Surlari) 70 70 80 85 95 100 

Debitul de apa uzata rezultat de la consumul casnic are urmatoarele valori pe aglomerari: 

Tabel 7.4-2 - Debit de apa uzata provenit de la consumul casnic 
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Nr. 

Crt. Aglomerare 

Q u zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1.1 București*-

Pantelimon 
3.801,83 4.066,55 4.534,53 5.225,44 5.934,58 6.650,88 

1.2 București*-

Mogosoaia 
923,69 955,42 1.087,60 1.166,00 1.300,85 1.435,72 

1.3 București*-Cățelu 325,98 337,14 384,85 434,30 461,40 510,41 

1.4 Bucuresti*-Tunari 483,00 499,58 612,26 733,69 820,50 864,50 

1.5 

 

Bucureș

ti*- 

Domnes-

ti, Cioro-

garla, 

Bragadiru 

– Cor-

netu, 

Clinceni 

Oras 

Bragadiru 
2.108,49 2.328,79 2.596,79 2.999,25 3.413,35 3.832,61 

Satele Bu-

da si Cor-

netu 

787,84 814,91 881,22 994,50 1056,70 1168,97 

Satele 

Ciorogarla, 

Darvari 

720,63 745,38 806,13 912,19 969,29 1074,90 

Satele 

Domnesti, 

Teghes 

1.059,44 1.153,60 1.247,50 1.404,36 1.563,23 1.721,75 

Sat 

Ordoreanu 
40,32 44,00 47,60 57,42 67,80 74,97 

Satele 

Clinceni si 

Olteni 
666,64 689,52 745,68 899,37 1061,80 1174,64 

1.6 Bucureș

ti*-

Jilava, 

Magurele 

Jilava 1.494,13 1.545,53 1.759,33 1.886,20 2.104,35 2.322,54 

Magurele 
1.831,06 2.004,78 2.235,50 2.459,01 2.671,32 2.869,02 

2.1 Balotesti-Balotești 822,61 850,92 968,70 1.038,50 1.158,57 1.278,75 

2.2 Balotești-Saftica 182,50 188,77 215,00 230,40 257,00 283,80 

3 Branesti (Branesti, Is-

laz, Pasarea) 
1.260,18 1.304,35 1.484,80 1.591,80 1.775,97 1.960,09 

4 Cernica 363,24 375,66 428,83 484,00 514,20 568,89 

5 Tanganu 360,27 372,69 425,41 480,10 510,10 564,27 
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Nr. 

Crt. Aglomerare 

Q u zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

6 Posta (Posta, Bala-

ceanca) 
401,31 415,08 473,77 534,70 568,10 628,53 

7 Ciolpani (Ciolpani, Iz-

vorani, Luparia, Pis-

cu) 

503,28 520,56 633,33 716,78 801,70 844,60 

8 Glina 641,79 663,84 757,82 855,20 908,70 1.005,17 

9 Gradistea (Gradistea, 

Sitaru) 
321,68 332,78 407,83 488,68 546,60 575,80 

10 Gruiu (Gruiu, Lipia, 

Santu Floresti) 
472,34 495,15 606,90 727,23 813,40 856,90 

11 Silistea Snagovului 225,92 236,85 290,36 347,89 389,10 409,90 

12 Moara Vlasiei (Moara 

Vlasiei, Caciulati) 
600,53 621,15 761,35 912,19 1.020,30 1.074,90 

13 Peris  694,36 718,30 817,70 876,60 977,97 1.079,32 

14 Petrachioaia (Petra-

chioaia, Surlari) 
241,15 249,41 308,24 351,14 416,96 462,40 

 

Debit de apa uzata provenit de la consumatorii publici 

Consumul public de apa potabila a fost estimat si previzionat conform celor precizate in capitolul 

7.2. In mod corespunzator, restitutia de apa uzata provenita de la acestia este de 100%. 

 

Ca urmare, debitul de apa uzata provenit de la consumatorii publici a fost estimat pentru fiecare 

aglomerare in parte astfel:  

Tabel 7.4-3 - Debit de apa uzata provenit de la consumatorii publici 

Nr. 

Crt. Aglomerare 

Qu zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1.1 Balotesti-Balotești 102,94 106,48 120,92 129,63 137,74 145,11 

1.2 Balotești-Saftica 22,84 23,62 26,84 28,76 30,56 32,21 

2.1 București*- Oras Bragadiru 71,44 72,14 73,58 76,52 84,17 88,38 
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Nr. 

Crt. Aglomerare 

Qu zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Domnesti, 

Ciorogarla, 

Bragadiru – 

Cornetu, 

Clinceni 

Satele Buda si 

Cornetu 32,93 33,26 33,92 35,28 38,81 40,75 

Satele Cioro-

garla, Darvari 72,28 73,70 75,17 78,18 86,00 90,30 

Satele Domnesti 

si Teghes 136,29 137,63 140,38 143,19 146,05 147,51 

Sat Ordoreanu 3,52 3,55 3,63 3,70 3,78 3,81 

Satele Clinceni 

si Olteni 114,43 115,55 117,86 120,22 122,63 123,85 

2.2 București*-Catelu 12,94 13,39 15,20 16,30 17,31 18,24 

2.3 București*-

Jilava, Ma-

gurele 

Jilava 148,07 154,56 175,93 188,62 210,43 232,25 

Magurele 161,35 175,42 195,60 225,41 256,00 286,91 

2.4 București*-Mogosoaia  86,70 89,68 96,98 109,17 116,00 122,21 

2.5 București*-Pantelimon 131,03 137,49 153,31 209,02 227,06 252,18 

2.6 București*-Tunari  50,12 51,84 58,87 63,11 67,05 70,65 

3 Branesti (Branesti, Islaz, Pas-

area) 
347,28 359,45 408,16 437,57 464,95 489,83 

4 Cernica  76,51 79,13 89,86 96,34 102,36 107,84 

5 Tanganu 75,89 78,51 89,14 95,57 101,54 106,97 

6 Posta (Posta, Balaceanca) 84,53 87,43 99,27 106,44 113,09 119,15 

7 Ciolpani (Ciolpani, Izvorani, 

Luparia, Piscu) 
74,11 76,66 87,05 93,33 99,17 104,48 

8 Glina 25,48 26,36 29,93 32,09 34,10 35,92 

9 Gradistea (Gradistea, Sitaru) 20,47 21,18 24,04 25,78 27,39 28,86 

10 Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu 

Floresti,) 
25,98 26,85 31,95 35,96 38,21 40,26 

11 Silistea Snagovului 12,42 12,85 15,28 17,20 18,28 19,26 

12 Moara Vlasiei (Moara Vlasiei, 27,58 28,53 30,86 34,73 36,91 38,88 
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Nr. 

Crt. Aglomerare 

Qu zi med (m3/zi) 

 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Caciulati) 

13 Peris  65,69 67,95 73,49 82,72 87,89 92,59 

14 Petrachioaia (Petrachioaia, 

Surlari) 
15,67 16,21 17,53 19,74 20,97 22,09 

 

Debit de apa uzata provenit de la industrie 

Analiza consumului industrial a fost detaliata in subcapitolul 7.2 unde au fost explicate tendintele 

actuale si s-au apreciat evolutiile de viitor ale acestuia. In plus, referitor la evolutia debitului de apa 

uzata, trebuie retinut ca, in prezent, unele unitati industriale au numai racord la canalizare utilizand 

apa potabila din facilitatile proprii. Daca unitatile economice cu profil alimentar (care, in majoritate, 

sunt de mica capacitate) au tendinta de a se racorda la sistemul centralizat de apa potabila, cele-

lalte unitati (in special cele de capacitate medie) vor continua consumul apei (pentru nevoi tehno-

logice si ale personalului angajat) din facilitatile proprii sau vor accepta in timp numai preluarea 

cantitatii necesare nevoilor angajatilor. Ca urmare, de la caz la caz debitul de apa uzata provenit de 

la industrie a fost obtinut prin multiplicarea celui de consum apa potabila cu un coeficient cuprins 

intre 2 si 2,5 (vezi Breviare de calcul anexate in Volumul II – Anexe – Anexa 4.3). 

Tabel 7.4-4 - Debit de apa uzata provenit de la industrie 

Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

Quz zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1.1 Balotesti-Balotești 209,14 212,17 220,00 228,16 236,60 245,36 

1.2 Balotești-Saftica 46,41 47,08 48,82 50,63 52,50 54,44 

2.1 București

*- Dom-

nesti, 

Ciorogarla, 

Bragadiru 

– Cornetu, 

Clinceni 

Oras 

Bragadiru 
50,03 52,41 55,56 57,23 58,37 60,12 

Satele Bu-

da si Cor-

netu 

49,90 49,14 52,09 53,65 54,72 56,36 

Satele 

Ciorogarla, 

Darvari 

28,14 29,48 31,25 32,19 32,83 33,82 

Satele 

Domnesti 

si Teghes 

53,16 55,69 59,03 60,80 62,02 63,88 

Sat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

Quz zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Ordoreanu 

satele 

Clinceni si 

Olteni 

62,54 65,52 69,45 71,53 72,96 75,15 

2.2 București*-Catelu 28,76 30,63 36,15 43,38 52,92 65,62 

2.3 București

*-Jilava, 

Magurele 

Jilava 204,34 213,29 242,78 260,30 290,39 320,51 

Magurele 222,65 242,08 269,93 311,07 353,28 395,93 

2.4 București*-

Mogosoaia 
172,58 183,80 216,88 260,26 317,51 332,75 

2.5 București*-

Pantelimon 
2.698,30 2.837,68 3.050,50 3.248,79 3.427,47 3.598,84 

2.6 București*-Tunari 221,61 236,01 281,30 334,19 407,72 505,57 

3 Branesti (Branesti, Is-

laz, Pasarea) 
141,20 150,38 177,45 212,94 259,78 322,13 

4 Cernica 13,92 13,92 16,43 19,72 24,05 29,83 

5 Tanganu  13,07 13,92 16,43 19,72 24,05 29,83 

6 Posta (Posta, Bala-

ceanca) 
13,92 13,92 16,43 19,72 24,05 29,83 

7 Ciolpani (Ciolpani, Iz-

vorani, Luparia, Piscu) 
66,94 71,29 84,12 100,11 120,13 145,35 

8 Glina 28,76 30,63 36,15 43,38 52,92 65,62 

9 Gradistea (Gradistea, 

Sitaru) 
84,98 90,51 106,80 127,09 152,51 184,53 

10 Gruiu (Gruiu, Lipia, 

Santu Floresti) 
3,92 4,18 4,93 5,87 7,04 8,52 

11 Silistea Snagovului 3,92 4,18 4,93 5,87 7,04 8,52 

12 Moara Vlasiei (Moara 

Vlasiei, Caciulati) 
85,77 91,34 107,78 127,18 150,08 177,09 

13 Peris  156,90 167,09 197,16 234,62 281,55 340,68 
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Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

Quz zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

14 Petrachioaia (Petrachi-

oaia, Surlari) 
31,38 33,42 39,43 46,53 54,91 64,79 

 

Debite provenite din infiltratii 

Debitele de infiltratii au fost stabilite pe baza consideratiilor generale si specifice prezentate in 

studiile privind balanta apei uzate (anexate), avand in vedere, in principal, urmatoarele: 

 Componenta infiltratiei: debitul intrat din apa subterana, ploaia scursa din zona capacelor 

precum si debitele provenite de la racorduri ilegale. Menționăm că apele pluviale directio-

nate intenționat de pe proprietatile private au fost luate în considerare în baza măsurători-

lor făcute în cnalizările menajere existente cu un comportament normal la ploaie. Această 

practică va fi eliminată de operator care împreună cu administrația locală va dezvolta sis-

teme separate de preluare a apelor pluviale cu descărcare în apele de suprafață învecinate; 

 Marimea debitelor de infiltratie masurate noaptea pe retelele existente. Functie de acestea, 

a fost apreciat debitul specific de infiltratie pentru reteaua de canalizare in cauza; 

 Vechimea retelei existente; 

 Lungimea extinderilor executate incepand cu actuala investitie, in raport cu ceea ce este 

existent. Cu cat ponderea lucrarilor de extindere este mai mare, cu atat sistemul nou creat 

va avea un coeficient mediu de infiltratie mai mic; 

 Gradul de etansare asigurat de catre portiunile nou executate plecand de la experienta do-

bandita pe lucrari similare; 

 Valoarea limita maxima a infiltratiilor (comerciale/aparente + reale/tehnice) din punct de 

vedere al impactului economic; aceasta a fost considerata la atingerea uneia dintre valo-

rile: 0,5 m3/zi/cm_dia,km sau 30% din debitul zilnic mediu de timp uscat; 

 Determinarea Operatorului Regional de a asigura un management performant sistemului de 

canalizare dupa dotarea corespunzatoare a acestuia. 

Tintele de performanta ale sistemului de canalizare, in privinta infiltratiilor, s-au stabilit prin elabo-

rarea indicatorilor tehnico-economici si balantelor de apa uzata de perspectiva pe urmatoarele con-

siderente:  

 Gradul de racordare a populatiei va fi de 100%; 

 Restitutia apei la reteaua de canalizare va fi 100% din consumul de apa potabila pentru 

consumatorii casnici, publici si comerciali. Volumul restitutiei industriale va avea valori dife-

rite de consum, tendinta acestora fiind sa-si utilizeze propriile surse.  

 Infiltratiile comerciale/aparente vor fi aduse pana in 2023 la maximum 2-4% din debitul 

mediu zilnic de apa ajuns la punctul de descarcare aplicat diferențiat în funcție de mărimea 

sistemului,tendințele locuitorilor, momentul prelurării sale de către operatorul regional. 
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Aceasta va fi posibila prin implementarea masurilor de management comercial adecvat, fi-

nalizate in primul rand cu eliminarea racordurilor ilegale; 

 Infiltratiile reale au fost calculate apreciind ca: 

o Indicatorul PI4 pentru lucrarile noi (retele si racorduri) nu va depasi valoarea de 0,1 

m3/zi/cm_dia/km; 

o Indicatorul PI4 pentru lucrarile existente nu va depasi valoarea prezenta pana in 2023; 

o Pentru sistemele existente care se extind valoarea indicatorului PI4 în perspectiva 2045 

va fi cel mult constantă pana in primii ani de după implementarea proiectului 2030 si 

apoi crescator din cauza vitezei de degradare a lucrarilor in raport cu ritmul 

reabilitarilor. Pentru cele nou inființate trendul PI4 va fi constant in primii ani ddupă 

implementare devenind crescător după 2030 pe măsura ce rețeaua imbatrâneste. Dar 

în medie fata de anul implementarii se va menține o rata de crestere a PI4 de maxim 

2-6% pe an aplicată diferențiat în funcție de condițiile sistemului și a mărimii volumului 

evacuat al acestuia astfel încât să nu se inducă un procent infiltratii (reale+aparente) 

din debitul mediu zilnic descarcat la statia de epurare mai mare de 30%.  

Tinand cont de cele prezentate mai sus, au rezultat urmatoarele debite provenite din infiltratii pe 

aglomerari: 

Tabel 7.4-5 - Debite provenite din infiltratii 

Nr. 

Crt. Aglomerare 

Qu zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

1.1 Balotesti-Balotești  251,25 205,72 247,20 318,01 382,93 462,77 

1.2 Balotești-Saftica 65,09 43,12 54,88 82,33 99,98 115,25 

2.1 București

*- Dom-

nesti, 

Ciorogarla, 

Bragadiru – 

Cornetu, 

Clinceni 

Oras Bragadiru 351,07 399,38 481,05 687,73 888,98 1327,04 

Satele Buda si 

Cornetu 
136,67 146,17 170,75 237,91 287,67 422,15 

Satele 

Ciorogarla, 

Darvari 

129,33 138,14 161,03 224,47 272,03 399,67 

Satele Domnesti 

si Teghes 
201,89 219,27 255,34 353,05 442,82 644,38 

Sat Ordoreanu 4,22 7,74 9,04 13,42 17,89 26,26 

satele Clinceni si 

Olteni 
109,67 133,35 142,29 165,27 240,31 315,27 

2.2 București*-Catelu 121,28 88,27 121,48 158,15 197,69 234,30 

2.3 București*- Jilava 259,11 279,84 331,66 383,48 435,30 487,12 
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Nr. 

Crt. Aglomerare 

Qu zi med (m3/zi) 

2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Jilava, Magu-

rele 
Magurele 443,01 478,45 567,05 655,66 744,26 832,86 

2.4 București*-Mogosoaia 511,46 320,61 489,05 622,51 737,61 851,54 

2.5 București*-Pantelimon 781,96 633,17 754,04 917,29 1.092,02 1.391,79 

2.6 București*-Tunari  104,48 110,63 214,84 294,61 380,71 501,04 

3 Branesti (Branesti, Islaz, Pas-

area) 
472,50 305,67 454,52 664,46 800,18 917,37 

4 Cernica 53,00 69,40 104,25 134,10 166,25 200,20 

5 Tanganu 53,55 83,51 108,37 135,55 164,61 189,68 

6 Posta (Posta, Balaceanca) 92,50 75,73 120,12 175,61 217,66 275,21 

7 Ciolpani (Ciolpani, Izvorani, 

Luparia, Piscu) 
147,75 225,80 296,51 374,02 437,16 502,42 

8 Glina 164,35 103,87 153,18 213,48 255,92 300,25 

9 Gradistea (Gradistea, Sitaru) 69,17 90,62 146,98 210,11 251,17 293,99 

10 Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu 

Floresti) 
114,80 150,36 216,81 290,56 355,06 416,33 

11 Silistea Snagovului 53,30 69,79 100,67 134,89 171,99 211,38 

12 Moara Vlasiei (Moara Vlasiei, 

Caciulati) 
140,41 127,74 193,50 266,62 346,27 464,27 

13 Peris  137,49 98,49 144,56 228,38 285,98 365,18 

14 Petrachioaia (Petrachioaia, 

Surlari) 
65,79 84,86 112,95 151,40 209,09 254,17 

Determinarea debitelor de ape uzate in sectiunile caracteristice ale sistemului de canalizare 

Determinarea debitelor de apa uzata se face in sectiuni caracteristice ale sistemului de canalizare 

pentru: 

- Reteaua de canalizare; 

- Statii de pompare; 

- Statii de epurare. 
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Retea de canalizare in sistem separativ 

Debitul de calcul pentru reteaua de canalizare a apelor uzate in sistem separativ se determina prin 

insumarea debitelor orare maxime de la toate tipurile de folosinte care rezulta in diferitele sectiuni 

de calcul la care se adauga debitul de infiltratie. 

Debitele de dimensionare a retelelor de canalizare pe aglomerari sunt urmatoarele: 

Tabel 7.4-6 - Debite de dimensionare retele de colectare ape uzate, an 2045 

Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

Qc = Quz or max+Qinf 

m3/h 

1.1 Balotesti-Balotești 189,22 

1.2 Balotești-Saftica 59,24 

2.1 

București*- Domnesti, 

Ciorogarla, Bragadiru – 

Cornetu, Clinceni 

Oras Bragadiru 364,59 

Satele Buda si Cornetu 176,26 

Satele Ciorogarla, 

Darvari 

168,98 

Satele Domnesti si 

Teghes 

232,22 

Sat Ordoreanu 20,00 

satele Clinceni si Olteni 190,00 

2.2 București*-Catelu  92,56 

2.3 
București*-Jilava, Ma-

gurele 

Jilava 266,56 

Magurele 323,14 

2.4 București*-Mogosoaia 213,26 

2.5 București*-Pantelimon 1.046,07 

2.6 București*-Tunari 197,58 

4 Branesti (Branesti, Islaz, Pasarea) 273,42 

5 Cernica 103,47 

6 Tanganu 102,47 

7 Posta (Posta, Balaceanca) 113,73 
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Nr. 

Crt. 
Aglomerare 

Qc = Quz or max+Qinf 

m3/h 

8 Ciolpani (Ciolpani, Izvorani, Luparia, Piscu) 155,44 

9 Glina  138,39 

10 Gradistea (Gradistea, Sitaru) 121,77 

11 Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu Floresti) 122,95 

12 Silistea Snagovului 70,55 

13 Moara Vlasiei (Moara Vlasiei, Caciulati) 162,46 

14 Peris  189,51 

23 Petrachioaia (Petrachioaia, Surlari) 87,86 

Debitele de calcul pentru statiile de pompare sunt cele stabilite pentru tronsoanele pe care acestea 

le deservesc. 

Debitele de calcul pentru statiile de pompare sunt: 

Qc zi med = Qu zi med + Qinf 

Qc zi max = Qu zi max + Qinf 

Qc or max = Qu orar max +Qinf 

Qc or max p = 2 Qu orar max (dupa caz, acolo unde retelele sunt mixte) 

Retele de canalizare 

La stabilirea configuratiei retelei de canalizare, s-au avut in vedere urmatoarele: 

 topologia tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali si determina-

rea zonelor aglomerate; 

 prevederile PUG referitoare la modul de extindere a zonelor de consumatori din localitate 

(planurile au fost puse la dispozitia Consultantului de catre reprezentantii autoritatilor lo-

cale); 

 posibilitatile de crestere a capacitatii de transport a retelei de canalizare existente ca ur-

mare a extinderii numarului de consumatori luati in considerare; 

 configuratia terenului si adancimea de inghet; 

 optimizarea solutiilor tehnice intre asigurarea vitezelor minime care sa previna depunerile 

de materii solide pe radier si micsorarea numarului statiilor de pompare; 
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 transportul si evacuarea apelor de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra 

mediului inconjurator (deversari necontrolate), riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri 

pentru personalul care lucreaza. Pe cat posibil, in zonele unde operatorul a considerat 

necesar preluarea apelor pluviale prin reteaua de apa menajera sau transmiterea la statia 

de epurare a apelor meteorice colectate separat, s-au sugerat solutii de remediere a situa-

tiei prin realizarea unor sisteme separate cu descarcare punctuala in cursurile de apa de 

suprafata dupa o epurare mecanica primara a acestora (deznisipare – separare de grasimi). 

Aceste masuri trebuie luate in timp de catre operator pentru a asigura separarea completa 

a retelelor; 

Capacitatea hidraulica a colectoarelor de canalizare trebuie sa corespunda etapei de perspectiva 

2045. Reteaua fiecarei localitati a fost modelata hidraulic pentru perspectiva astfel incat sa rezulte 

capacitatile necesare de extindere dar si modul de crestere a capacitatii colectoarelor existente ast-

fel incat acestea sa nu fie puse sub presiune.  

Similar cu retelele de distributie a apei potabile, si reteaua de canalizare, calculata si configurata 

pentru perspectiva 2045 a fost verificata la debitele corespunzatoare 2030 (considerata durata re-

zonabila de timp pana la care operatorul sa nu mai intreprinda masuri investitionale importante) 

pentru a demonstra daca colectoarele principale existente pot transporta cantitatile rezultate dupa 

extindere fara o prealabila crestere de capacitate. In acest fel, se va limita efortul investitional nu-

mai la extinderea retelelor pentru asigurarea colectarii de 100% urmand ca operatorul sa extinda 

in timp capacitatea colectoarelor existente pe masura ce acestea incep sa fie depasite (conform 

premizelor de proiectare dupa 2030, adica cca 10 ani de la terminarea implementarii prezentului 

proiect). Acolo unde capacitatea de transport a colectoarelor existente rezulta ca fiind insuficienta, 

aceasta va fi crescuta prin etapa actuala investitionala.     

Dimensionarea hidraulica a retelei de canalizare s-a efectuat cu ajutorul programului de calcul Ben-

tley Sewercad. 

Din punct de vedere hidraulic, dimensionarea colectoarelor s-a facut admitand ipoteza de miscare 

uniform gradual variata cu nivel liber, aplicand, la dimensionare, relatia lui Chezy: 

 [m3/s] 

Unde: 

Qc = Qu orar max - debitul de calcul al apelor uzate pe tronsonul respectiv de colector; 

A = aria sectiunii transversale de curgere (sectiunea "udata"), in m2; 

C = coeficientul lui Chezy; 

 

n = coeficient de rugozitate a interiorului tubului;  

K = coeficient de netezime care poate fi considerat egal cu 100 pentru tuburi din PVC; 
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R = raza hidraulica, (in metri), reprezentand raportul dintre aria sectiunii "udate" si perimetrul 

"udat"; 

 

P = perimetrul "udat" reprezinta lungimea suportului solid al colectorului in contact cu apa; 

ir = panta radierului. 

Materialele utilizate pentru colectoare sunt PVC si PEID riflat si PAFSIN pentru diametre mai mari. 

 

Diametre minime: 

Diametrul minim pentru colectoarele de canalizare se considera:  

- Dn 250 mm pentru retele de ape uzate in sistem separativ (divizor);  

- Dn 300 mm pentru retele de ape meteorice (sistem separativ) si retele in sistem unitar.  

Pot fi adoptate pentru retele noi Dn= 200 mm in urmatoarele situatii:  

- retele de ape uzate (sistem separativ), colectoarele stradale cu Lmax ≤ 500 m, nr. racorduri ≤ 

100;  

- gradul de umplere a ≤ 0,5;  

- diferenta intre diametrul colectorului de canalizare si diametrul racordului min. 50 mm. 

Viteze minime/maxime 

Viteza minima in sistemul de canalizare menajer, viteza de autocuratire, este considerata 0,70 

m/s. Daca aceasta viteza nu este asigurata la debitul maxim orar, se pot prevedea dispozitive de 

spalare a retelei amplasate in camine speciale sau instructiuni de intretinere pentru spalare cu 

frecventa mai mare in zona respectiva. Masura din urma este preferata in ultima perioada celei cu 

camine speciale care necesita in afara unui cost suplimentar de investitie si intretinere speciala, ele 

insele prezentand pericol de colmatare. 

Vitezele maxime admise in retelele formate din colectoare inchise sunt: 

- canalizare menajera sau mixta: 

- v = 8,0 m/s pentru colectoare din tuburi speciale  

- v = 5,0 m/s pentru colectoare din tuburi PVC, PEID riflat sau PAFSIN 

Adancimi minime si maxime de pozare  

Adancimea minima deasupra extradosului boltii superioare a colectorului, reprezinta cea mai mare 

valoare dintre:  

- hmin = 0,80 m;  
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- hmin ≥ hinghet (stabilita conform STAS 6054-77);  

Adancimea minima este impusa si de preluarea racordurilor de la utilizatori; pentru cladiri fara sub-

sol se impune adancimea de 1,0 m (la cota radier). 

Adancimea maxima; pentru diametre cu Dn ≤ 400 mm adancimea maxima se va limita la 6,0 m 

(diferenta de cota radier si cota teren); limitarea este impusa de posibilitatea efectuarii unor inter-

ventii prin executarea de sapaturi. La adancimi peste 2 m, racordurile cladirilor vor avea camin pe 

colector.  

Gradul de umplere 

Gradul de umplere a colectoarelor functie de Dn sau Hcolector este de: 

Tabel 7.4-7 - Grad de umplere a canalelor functie de Dn sau Hcolector 

 
Nr. 

crt. 
Hcolector sau Dn (mm) 

Grad umplere 

a 

 1 < 300 ≤ 0,6 

 2 350 - 450 ≤ 0,7 

 3 500 - 900 ≤ 0,75 

 4 > 900 ≤ 0,8 

 

Aceste criterii au ca scop o buna ventilare a retelei de canalizare. 

Panta longitudinala a colectorului  

In cazul retelei cu curgere gravitationala, panta colectorului va fi:  

- panta egala cu panta strazii, daca sensul de curgere al apei coincide cu sensul descendent al stra-

zii dar ≥ 1: Dn;  

- panta minima constructiva se va adopta 1‰ si ≥ 1: Dn;  

- panta minima pentru asigurarea vitezei de autocuratire, conform SR EN752:2008 ≥ 1: Dn;  

- panta maxima care realizeaza viteza maxima a apei in colector se va stabili pentru fiecare Dn si 

tip de material;  

Camine de vizitare 

Caminele de vizitare sunt constructii verticale care realizeaza legatura intre colectorul de canalizare 

si strada. Caminele de vizitare vor avea fundatie din beton. Conform standardului SR EN 752:2008, 

caminele de vizitare au rolul:  

- sa permita accesul personalului de operare la colectoare;  
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- sa asigure ventilarea retelei;  

- sa permita spalarea periodica a retelei;  

Caminele de vizitare se vor amplasa: 

- pe aliniamentele canalelor;  

- in sectiunile de schimbare a diametrelor si directiei in plan vertical si orizontal;  

- in sectiunile de intersectie si racordare cu alte colectoare;  

- in sectiunile unde este necesara spalarea retelei;  

- la inceputul fiecarui colector.  

Camine de vizitare de trecere se vor prevedea si executa in conformitate cu prevederile STAS 

2448-82 si cu SR EN 1917:2003.  

Distantele intre caminele pozitionate in aliniament se vor considera conform STAS 3051/1991:  

- maxim 50 - 60 m pentru colectoare cu inaltime interioara sub 800 mm (colectoare nevizitabile);  

- maxim 75  m pentru colectoare semi-vizitabile cu inaltime interioara intre  800 si 1.500 mm;  

- maxim 150 m pentru colectoare vizitabile cu inaltime interioara peste 1.500 mm.  

Caminele de vizitare vor cuprinde:  

- rigola deschisa profilata hidraulic;  

- camera de lucru (deasupra rigolei): min. Φ1,0 m si inaltimea min. 1,80 m;  

- capac asigurat: carosabil sau necarosabil functie de amplasament;  

- trepte montate in pereti pentru facilitarea accesului la rigola.  

Camine de vizitare de intersectie se amplaseaza la intersectia a 2 sau mai multe colectoare. In 

cazul colectoarelor mari, se transforma in camere de intersectie. Pentru intersectarea colectoarelor 

cu Dn≥ 500 mm se impune realizarea unei racordari hidraulice care sa realizeze:  

- amestecul celor 2 curenti fara fenomene hidraulice care sa deterioreze contructia;  

- forma racordarii va trebui sa evite zonele stagnante in care pot produce depuneri.  

Statii de pompare 

In cadrul retelei de canalizare, statiile de pompare sunt necesare:  

- in zone depresionare unde nu se poate asigura curgerea gravitationala;  

- in diferite sectiuni ale retelei unde se realizeaza adancimi de pozare mari (> 7-8 m) datorate pan-

telor impuse de realizarea vitezei minime de autocuratire;  
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- in amplasamente unde statia de epurare este amplasata la cote mai ridicate fata de colectoarele 

principale.  

Componentele statiei de pompare  

Bazinul de receptie pentru primirea apelor uzate, inmagazinarea acestora, adapostirea pompelor 

submersibile sau aspiratiilor acestora.  

Volumul bazinului de receptie se stabileste pe baza: variatiei orare a debitelor influente in statia de 

pompare si a variatiei debitelor pompate determinate de capacitatea utilajelor, numarul pompelor 

si conditiilor impuse de vitezele de autocuratire pe conductele de refulare. 

La stabilirea volumului bazinului de receptie al statiei de pompare se vor evita situatiile de acumu-

lare a apei uzate un timp care sa conduca la producerea de depuneri. De asemenea, se vor preve-

dea gratare (sau tocatoare) pe accesul apei in bazin care sa impiedice intrarea corpurilor mari.  

Constructiv, bazinul de receptie al statiei de pompare se executa sub forma unui cheson circular 

sau rectangular care sa asigure amenajarea radierului astfel incat namolurile sa fie antrenate in 

pompe, permiterea demontarii (scoaterii) pompelor submersibile.  

In caz de avarie a statiei de pompare, este necesara izolarea statiei prin inchiderea cu vana (stavi-

la) a admisiei apei in bazinul de receptie (camin cu vana in amonte de statia de pompare).  

Producerea de H2S in reteaua de canalizare si masuri de corectie 

Colectoarele de adancime sunt surse de producere a H2S, unde partea organica a efluentului este 

transformata in hidrogen sulfurat in conditii anaerobe. Pe langa mirosul greu, acest gaz are efecte 

asupra sanatatii umane si produce coroziunea tevilor (H2S este transformat in acid sulfuric ce ataca 

peretele tevii, in special in cazul tevilor din beton care sunt foarte sensibile). 

Toate studiile si cercetarile in domeniu arata ca H2S este probabil sa apara atunci cand viteza este 

foarte mica sau cand procentul de incarcare este scazut. Astfel, sursele cele mai obisnuite de pro-

ducere de H2S sunt colectoarele mari, statiile de pompare (rezervoarele) si conductele de refulare. 

Producerea de H2S este favorizata si de blocari sau obstructii.  

Masuri de corectie pot fi propuse la nivel de proiectare si de operare: 

Proiectarea sistemului de canalizare trebuie sa previna posibilitatea producerii de H2S (prin stabili-

rea in consecinta a pantelor si a diametrelor tevilor, numarul statiilor de pompare). 

La proiectarea statiei de pompare, volumul bazinului de retentie si numarul de porniri vor fi definite 

in modul cel mai eficient. 

Totusi, chiar cu o proiectare buna, problemele legate de generarea de H2S nu pot fi complet elimi-

nate datorita faptului ca vitezele pe conducte sunt mici. 

In schimb, pot fi propuse unele masuri de corectie la nivelul operarii: 

- Personalul trebuie dotat cu detectoare de H2S;  

- Nivelul de H2S trebuie controlat inainte de intrarea intr-un camin sau rezervor; 

- Reteaua trebuie curatata frecvent. 
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Daca operatorul este dotat cu un sistem ce permite detectarea emisiilor de H2S in retea sau daca 

se stie de existenta unor astfel de formatiuni, gazul poate fi eliminat prin oxigenare: 

- cu mijloace manuale, provocand turbulenta debitului; 

- cu mijloace chimice: de ex., injectia de azotat de calciu sau H2O2 in retea. 

7.4.2. Epurarea apei uzate 

Calitatea apei uzate epurate se va conforma normativului NTPA 001/2005, care transpune Directiva 

Europeana privind epurarea apelor uzate oraseneti 91/271/EEC. 

Se va urmari calitatea apelor uzate si a apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de 

canalizare, pentru a preveni introducerea in sistem a elementelor cu rol inhibitor in procesul de 

epurare (metale grele, etc.). Apele uzate industriale care se afla in aceasta situatie trebuiesc pre-

epurate in prealabil, astfel incat la descarcarea in reteaua publica de canalizare sa se conformeze 

prescripiilor din NTPA 002/2005 (CBO5 – max. 300 mg/l; CCOcrom - max. 500 mg/l, MTS – max. 

350mg/l, Azottotal – max 50 mg/l, Fosfortotal – max. 5 mg/l).  

Tabelul de mai jos, conform NTPA 001/2005, indica concentratiile admise pentru apa epurata, in 

functie de marimea aglomerarii si specifica procentul minim de reducere in functie de parametrul 

analizat.  

Tabel 7.4-8 - Calitatea apei uzate epurate conform NTPA 001-011 

Parametru 
Valoare concentratie maxima 

admisibila 

Procent minim de re-

ducere 

(%) 

Consum biochimic de oxigen 

(CBO5 la 200C) fara nitrificare 

25 mg O2/l 70 – 90 

40 in conditii speciale 

Consum chimic de oxigen 

(CCO) 

125 mg O2/l 75 

Suspensii solide totale 35 mg/l (peste 10.000 p.e.) 

60 mg/l (2.000 – 10.000 p.e.) 

90 (peste 10.000 p.e.) 

70 (2.000 – 10.000 p.e.) 

Fosfor total 2 mg/l (10.000 – 100.000 p.e.) 

1 mg/l (peste 100.000 p.e. sau 

zone sensibile) 

80 

Azotat total 15 mg/l (10.000 – 100.000 p.e.) 

10 mg/l (peste 100.000 p.e. sau 

zone sensibile) 

70 – 80 

Sursa: NTPA 001/2005 
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Treapta tertiara 

Epurarea tertiara asigura retinerea din apele uzate a substantelor refractare din apele uzate, altele 

decat cele retinute in epurarea biologica conventional si/sau avansata. 

Epurarea tertiara se adopta pe baza incarcarilor efluentului treptei biologice si a unor cerinte 

speciale pentru efluentul statiei de epurare, de ex.: limitare a incarcarii bacteriologice, reutilizarea 

apei epurate, etc. 

Pentru ca toate apele romanesti au fost clasificate ca “sensibile”, in termenii Directivei de Epurare a 

Apelor Uzate Orasenesti, toate statiile de epurare pentru aglomerari mai mari de 10.000 locuitori 

(si nu numai in unele cazuri) vor necesita, in ultima instanta, treapta tertiara.  

Stabilirea tehnologiei de epurare 

La stabilirea tehnologiei de epurare al apelor uzate si dimensionarea debitelor componente ale 

acestora, s-au avut in vedere urmatoarele standarde si norme de proiectare: 

- NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimen-

tare cu apa si canalizare a localitatilor 

- SR 1343-1:2006 – Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru loca-

litati urbane si rurale 

- SR 1846-1:2006 – Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1 – Determinarea 

debitelor de ape uzate de canalizare 

- ATV-DVWK-A 131 E – Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants 

- ATV-DVWK-A 198E – Standardisation and Derivation of Dimensioning Values for 

Wastewater Facilities 

- DWA-A 226 – Epurarea biologica cu stabilizarea aeroba a namolului la statii cu capacitatea 

mai mare de 1.000 l.e. 

- DWA-M 210 – Epurarea biologica cu proces SBR 

Actele normative avute in vedere, care reglementeaza conditiile de descarcare in mediul natural al 

apelor uzate, sunt: 

- Hotararea Guvernului nr. 188/2002 – Hotarare pentru aprobarea unor norme privind con-

ditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulteri-

oare  

- NTPA 001-2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor 

uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali 

- NTPA 002-2005 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de 

canalizare ale localitatilor 

- NTPA 011- 2005 – Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate 

orasenesti 
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- Ordonanta de Urgenta nr 152/2005 – Ordonanta de Urgenta privind prevenirea si controlul 

integrat al poluarii, cu modificarile si compeltarile ulterioare 

Tipuri de statii de epurare studiate in cadrul Studiului de Fezabilitate 

Tipurile de statii de epurare studiate in cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate sunt: 

1) Statii epurare cu contactori biologici rotativi 

Valori tipice: 1.000 - 5.000 l.e. 

Configuratia propusa a statiei de epurare cu contactori biologici rotativi: 

Flux tehnologic: 

- Statie pompare intrare 

- Degrosisare 

o Gratare 

o Deznisipator / separator de grasimi 

o Masura debit influent 

- Camin de distributie a debitului 

- Decantare primara 

- Epurare biologica 

o Contactori rotativi 

o Decantor 

- Prelucrare namol 

o Statie pompare namol 

o Ingrosare namol 

o Stabilizare namol 

o Deshidratare namol 

- Dezinfectie 

- Masura debit efluent 

- Evacuare in emisar 

2) Statii de epurare conventionale cu bazine cu namol activat si recircularea namolului 
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Valori tipice: min. 5.000 l.e.  

Configuratia propusa a statiei de epurare cu bazine cu namol activat este: 

Flux tehnologic: 

- Statie pompare intrare 

- Degrosisare: 

o Gratare 

o Deznisipator/separator de grasimi 

o Masura debit influent 

- Camin de distributie a debitului 

- Epurare biologica 

o Bazine de aerare cu stabilizarea aeroba a namolului 

o Decantor 

- Prelucrare namol 

o Statie pompare namol 

o Ingrosare namol 

o Deshidratare namol 

- Dezinfectie 

- Masura debit efluent 

- Evacuare in emisar 

3) Statii de epurare modulare – SBR cu flux continuu 

Debite tipice: 38 m3/zi – 492.000 m3/zi 

Configuratia propusa a statiei de epurare cu SBR cu flux continuu: 

Flux tehnologic: 

- Statie pompare  intrare 

- Degrosisare 

o Gratare 

o Deznisipator/separator de grasimi 
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o Masura debit influent 

- Camin de distributie a debitului 

- Epurare biologica 

o SBR cu flux continuu 

- Prelucrare namol 

o Statie pompare namol 

o Ingrosare namol 

o Deshidratare namol 

- Dezinfectie 

- Masura debit efluent 

- Evacuare in emisar 

4) Statii de epurare cu biofiltre 

Configuratia propusa pentru a statiei de epurare cu bofiltrare: 

Flux tehnologic: 

- Statie pompare  intrare 

- Degrosisare 

o Gratare 

o Deznisipator/separator de grasimi 

o Masura debit influent 

- Decantoare lamelare 

- Bazin de egalizare 

- Epurare biologica 

o Filtre verticale incarcate cu masa granular din argila arsa 

- Prelucrare namol 

o Statie pompare namol 

o Ingrosare namol 
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o Deshidratare namol 

- Dezinfectie 

- Masura debit efluent 

- Evacuare in emisar 

Extinderi de capacitate la statiile de epurare existente/in constructie 

Configuratiile propuse sunt similare celor deja implementate prin proiectul existent. 

5) Tehnologia de epurare – tehnologie cu suport de epurare artificial mobil 

Configuratia de statiei de epurare este: 

- Camera de intrare 

- Gratare  

- Bazin de egalizare 

- Masura debit influent 

- Epurare biologica 

o Compartiment anoxic si mixer  

o Decantor secundar lamelar 

- Prelucrare namol 

o Separare prin hidrociclonare 

o Bazin de stocare namol ingrosat 

o Deshidratare namol Depozitare namol 

- Dezinfectie cu UV 

- Evacuare in emsiar 

6) Tehnologia de epurare MBBR - biofiltru flotant – substrat mobil cu profil deschis 

Configuratia statiei de epurare este: 

- Bazin de egalizare, omogenizare si pompare ape menajere 

- Treapta de epurare mecanica 

- Treapta de epurare biologica  
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- Unitate de dezinfectie cu ultraviolete 

- Unitati de stocare si dozare agent de precipitare si polielectrolit 

- Bazin colectare si pompare namol 

- Unitate de deshidratare namol 

- Platforma depozitare containere 

 

7.4.3. Depozitarea si prelucrarea namolului 

Namolurile provenite de la statiile de tratare a apei din zona proiectului sunt nesemnificative, sursa 

de apa bruta fiind sursa subterana. 

In cadrul procesului de epurare al apelor uzate rezulta insa o cantitate semnificativa de namol care 

trebuie prelucrata si depozitata. 

Namolurile retinute in statiile de epurare orasenesti sunt supuse, in general, fie unei fermentari 

(stabilizari) anaerobe, in rezervoare de fermentare (metantancuri), prin incalzirea namolului intr-o 

atmosfera lipsita de oxigen atmosferic, fie sunt stabilizate aerob, prin aerare prelungita, in care o 

parte din substantele organice pe baza de carbon se transforma in substante anorganice. 

Obiectivul principal in ceea priveste namolurile provenite din statiile de epurare orasenesti, dupa 

stabilizarea, ingrosarea si deshidratarea lor (pentru a reduce la minim volumul care urmeaza a fi 

transportat), este stabilirea locului si a metodei de depozitare finala. 

Prelucrarea namolurilor provenite de la statiile de epurare orasenesti si posibilitatile de utilizare sau 

depozitare finala al acestora sunt reglementate prin normativul NP 133-2013 – Normativ privind 

proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. 

Normativul pune de acord reglementarile UE (Directiva nr.91/271/CEE din 1991) cu prevederile din 

tara noastra (NTPA 011/2005 si NTPA 001/2005). 

De asemenea, calitatea namolului trebuie sa fie in acord cu prevederile Ordinului nr. 344/708 din 

16 august 2004 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a soluri-

lor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura) si Ordinul nr 757/26 noiembrie 2004 

(pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor). 

Volumul si calitatea namolului rezultate in procesul de epurare al apelor uzate difera in functie de 

tehnologia adoptata. 

Namolul in exces provenit de la statiile de epurare din aria prezentului proiect este ingrosat, deshi-

dratat. Fiecare statie de epurare va fi prevazuta cu facilitati adecvate de prelucrare si conditionare 

a namolului.  

Depozitarea namolului se va face in incinta statiei, pe platforme de namol, care sunt dimensionate 

pentru o perioada de stocare de 30 zile. Stocarea namolului pe platforme se face in cazul in care 

namolul nu poate fi evacuat imediat din statia de epurare. 

Ipoteze de proiectare 



 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE   

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 

2020 
78 

Ipotezele de calcul care au stat la baza dimensionarii facilitatilor de epurare al apelor uzate sunt: 

- Previziunile Institutului National de Statistica privind evolutia populatiei rezidente in judetul 

Ilfov, pentru anii 2030 si 2045; 

- Consumurile de apa potabila (rural/urban conform SR 1343:1-2006) pentru populatia afe-

renta anilor 2030 si 2045, conform previziunilor Institutului National de Statistica;  

- Dimensionare diferentiata functie posibilitatile de dezvoltare ale localitatilor: 

o Dimensionare etapizata: pentru orizontul 2030 etapa I, cu posibilitate de extindere 

pentru orizontul 2045, in incinta statiei de epurare 

o Dimensionare integrala pentru orizontul 2045 

- Tipul sistemului de canalizare (unitar sau divizor) 

- Incarcarile specifice in poluanti – conform ATV-DVWK-A 131 E 

o CBO5  = 60 g/(l.e.x zi) 

o CCO-Cr = 120 g/(l.e. x zi) 

o MTS  = 70 g/(l.e. x zi) 

o Ntot  = 11 g/(l.e. x zi) 

o Ptot  = 1,8 g/(l.e. x zi) 

- Limitele de incarcare cu poluanti a apelor epurate la evacuarea in receptorii naturali – in 

conformitate cu NTPA 001-2005 

- Tehnologie toleranta la variatiile de debit 

- Tehnologia cea mai avantajoasa din punct de vedere al eficientei epurarii si al costurilor de 

investitie si exploatare 

- Din ratiuni de uniformitate, pentru extinderile de capacitate ale statiilor existente s-a pro-

pus (acolo unde se justifica) o tehnologie similara celei deja implementate 
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7.5. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA DIMINUAREA EFECTELOR SCHIMBARILOR 

CLIMATICE  

Acest subcapitol descrie abordarea propusa pentru contributia proiectului la diminuarea efectelor 

schimbarilor climatice in ceea ce priveste reducerea impactului statiilor de epurare asupra mediului, 

folosind sisteme fotoelectrice. 

Un sistem fotoelectric este un sistem care converteste energia solara in energie electrica.  

Sistemele fotoelectrice au multiple beneficii: reprezinta sursa de energie alternativa in situatiile de 

indisponibilitate a sistemului energetic, realizeaza economii la factura de electricitate si furnizeaza 

energie “verde”. 

Sistemele fotoelectrice sunt de tip “off-grid”, adica asigura intregul necesar de energie al unui 

obiectiv fara a mai fi necesara conectarea la reteaua publica, si de tip “on-grid”, adica interconec-

tate cu reteaua publica de energie. 

Pentru statiile de epurare ape uzate din judetul Ilfov se opteaza pentru o solutie “on-grid”. Alimen-

tarea principala din sistemul energetic national va fi secundata de o instalatie fotoelectrica.  

In acest capitol este argumentata oportunitatea instalarii de sisteme fotoelectrice la statiile mici de 

epurare a apelor uzate.  

Daca in cazul statiilor mari, eficientizarea energetica poate fi realizata folosind ca sursa de energie 

„verde” gazul metan rezultat din fermentarea namolului colectat in statie, in cazul statiilor mici 

acest principiu nu este aplicabil deoarece cantitatea de namol colectat este insuficienta. In acest 

caz, energia „verde” va fi furnizata de un sistem fotoelectric. 

Pe suprafata disponibila pe bazinele biologice si pe acoperisurile cladirilor din incinta statiei se pot 

instala sisteme fotoelectrice astfel incat sa genereze un procent important din necesarul de energie 

anual al instalatiei. 

7.5.1. Model de calcul - SEAU Gruiu 

Pentru exemplificare, in cele ce urmeaza, s-a abordat situatia concreta a statiei de epurare Gruiu, 

in varianta unei singure statii de epurare pentru Gruiu + Silistea Snavogului. 

Pentru studierea beneficiului potential adus de sisteme fotoelectrice instalate in statiile de epurare, 

a fost considerata optiunea de construire a unei capacitati de epurare pentru 10.610 locuitori 

echivalenti in localitatea Gruiu. 

Calculul a fost facut in ipoteza in care in fiecare an, pe intreaga durata de viata a statiei, rata de 

conectare este de 100% din capacitatea proiectata. 

In situatia in care, in anii de inceput ai proiectului, rata de conectare ar fi inferioara acestei valori, 

atunci economia generata de instalatia fotoelectrica ar creste.  
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7.5.1.1. Evaluarea puterii instalate in sisteme fotoelectrice la statia de epurare Gruiu 

SEAU Gruiu are o suprafata totala disponibila pentru instalarea panourilor fotoelectrice de 900 mp, 

repartizata pe bazinele biologice si acoperisurile cladirilor. 

Pe aceasta suprafata se pot instala 177 de module fotoelectrice, avand fiecare cat 250 Wp – putere 

maxima instalata. Prin urmare, puterea maxima instalata in aceasta statie va fi de 44 kWp. 

Conform evaluarii facute cu 2 instrumente software de proiectare a instalatiilor fotoelectrice - 

PVGIS si PVSyst, energia specifica produsa de 1kWp instalat in sisteme fotoelectrice in comuna 

Gruiu este de 1.204 kWh/kWp/an.  

Pentru evaluarea potentialului energetic solar, cele doua aplicatii software tin cont de baze de date 

cu informatii meteorologice pe mai multi ani. 

PVSyst este o aplicatie comerciala. PVGIS este o aplicatie on-line, pusa la dispozitie de Joint 

Research Center, organism afiliat Comisiei Europene. (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) 

In primul an, instalatia fotoelectrica amplasata in aceasta statie va produce 53.000 kWh. 

Datorita scaderii eficientei modulelor fotoelectrice, productia de energie scade pe parcursul ciclului 

de viata astfel: 

 3% dupa primul an 

 10% dupa primii 10 ani 

 20% dupa 25 de ani 

7.5.1.2. Evaluarea populatiei localitatii si populatiei conectate la statiile de epurare 

In tablul de mai jos, in prima coloana este trecut anul, apoi este mentionata populatia estimata 

pentru localitatea Gruiu pentru un intervalul 2023-2030, conform datelor de la Institutul National 

de Statistica.  

In a treia coloana este reprezentat numarul de locuitori echivalenti care vor fi conectati la statia de 

epurare in fiecare an. 

Tabel 7.5-1 - Estimarea populatiei localitatilor studiate si a populatiei conectate la statia de epurare 

(*populatia racordata la sistemul de canalizare vazuta ca procent din capacitatea proiectata a sta-

tiei) 

An 

Populatie to-

tala estimata 

(locuitori) 

Populatie racor-

data la sistemul 

de canalizare 

(locuitori) 

Populatie racordata 

la sistemul de ca-

nalizare (%) * 

2023 9.437 9.437 88,98 

2024 9.599 9.599 90,51 

2025 9.761 9.761 92,03 

2026 9.922 9.922 93,55 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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An 

Populatie to-

tala estimata 

(locuitori) 

Populatie racor-

data la sistemul 

de canalizare 

(locuitori) 

Populatie racordata 

la sistemul de ca-

nalizare (%) * 

2027 10.082 10.082 95,06 

2028 10.241 10.241 96,56 

2029 10.399 10.399 98,05 

2030 10.556 10.556 99,53 

In figurile urmatoare, poate fi vizualizata estimarea cresterii de populatie bransate in valori abso-

lute (Figura 7.5 - 1), respectiv valori procentuale fata de capacitatea nominala a statiei in locuitori 

echivalenti (Figura 7.5 - 2). 

In Figura 7.5 - 1, populatia estimata a se conecta la infrastructura de apa uzata se suprapune 

peste populatia estimata conform I.N.S. S-a tinut cont de ipoteza ca populatia existenta in locali-

tate la momentul punerii in functiune a infrastructurii se va conecta in primul an, iar in anii urmato-

ri populatia nou aparuta in localitate va avea acces imediat la infrastructura. 

 

 

Figura 7.5-1 -  Evolutia populatiei localitatii Gruiu, si evolutia populatiei bransate la sistemul de         

canalizare  
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Figura 7.5-2 - Evolutia procentuala a populatiei bransate la sistemul de canalizare fata de valoarea 

nominala a statiei de epurare 

7.5.1.3. Evaluarea necesarului de energie si a productiei de energie din sistemul fotoelec-

tric 

Din calculul tehnologic al statiei, a fost evaluat necesarul de energie anual. 

Energia produsa anual de sistemul fotoelectric a fost calculata conform modelului descris in primul 

paragraf, tinandu-se cont de scaderea anuala de eficienta. 

Energia necesara din sistemul energetic national (SEN) este calculata ca diferenta dintre necesarul 

anual de energie si energia produsa de sistemul fotoelectric. 

Economia procentuala de energie este calculata ca raport procentual dintre energia necesara din 

sistemul energetic national dupa ce a fost scazuta energia produsa de sistemul fotoelectric, si 

necesarul anual de energie. 

Tabel 7.5-2 –Calculul energetic 

Anul 

Populatia 

racordata 

la statie  

[l.e.] 

Necesar 

anual de 

energie 

[kWh] 

Energia 

produsa 

fotoelec-

tric [kWh] 

Energia 

necesara din 

SEN [kWh] 

Economie 

generata de 

sistemul foto-

electric [%] 

2023 9.437 660.843 50.387 610.456 8 

2024 9.599 660.843 49.883 610.960 8 

2025 9.761 660.843 49.384 611.458 7 

2026 9.922 660.843 48.890 611.952 7 
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Anul 

Populatia 

racordata 

la statie  

[l.e.] 

Necesar 

anual de 

energie 

[kWh] 

Energia 

produsa 

fotoelec-

tric [kWh] 

Energia 

necesara din 

SEN [kWh] 

Economie 

generata de 

sistemul foto-

electric [%] 

2027 10.082 660.843 48.401 612.441 7 

2028 10.241 660.843 47.917 612.925 7 

2029 10.399 660.843 47.438 613.404 7 

2030 10.556 660.843 47.106 613.736 7 

 

In figurile 7.5 - 3 si 7.5 - 4 sunt prezentate grafic datele cuprinse in Tabelul 7.5 - 2. 

 

Figura 7.5-3 - Date energetice: necesar de energie, productie din sistemul fotoelectric, necesar din 

SEN 

 

 

Figura 7.5-4 - Economie procentuala 
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7.5.2. Concluzii 

Printre cheltuielile principale ale unei statii de epurare a apelor uzate se regasesc cheltuieli cu reac-

tivii chimici si cheltuieli cu energia.  

Pe suprafata disponibila pe bazinele biologice si pe acoperisurile cladirilor din incinta statiei se pot 

instala sisteme fotoelectrice astfel incat sa genereze un procent din necesarul de energie anual al 

instalatiei. 

Pentru exemplul statiei de epurare Gruiu, avand 10.610 locuitori echivalenti si fiind proiectata 

sa asigure necesarul pentru orizontul de timp 2030, economia este in jurul valorii de 8%. 

Calculul a fost facut in ipoteza in care in fiecare an, pe intreaga durata de viata a statiei, 

rata de conectare este de 100% din capacitatea proiectata. 

Daca in primii ani de functionare rata de conectare ar fi in jurul valorii de 50% din capa-

citatea proiectata, economia procentuala din necesarul energetic anual al statiei ar 

creste pana la 15%. 

Sistemele fotoelectrice sunt cunoscute ca sisteme prietenoase cu mediul inconjurator, deoarece 

produc energie care are amprenta de carbon foarte scazuta.  

Utilizand eficient spatiul disponibil intr-o statie de epurare pentru generarea de energie transfor-

mam statia dintr-un consumator pasiv de energie intr-un centru activ, capabil sa isi asigure o parte 

din necesarul de energie pentru autoconsum. 

De asemenea, din punct de vedere estetic aspectul statiei este imbunatatit si se incadreaza mai 

bine in mediul ambiant. Poluarea sonora este nula in comparatie cu sistemele clasice de producere 

a energiei (centrale pe carbuni, centrale hidroelectrice sau nucleare). 

Tinand cont de aceste avantaje ale sistemelor fotoelectrice, beneficiul pentru mediu creste semnifi-

cativ atunci cand instalatiile de epurare a apei sunt completate de instalatii de producere a energiei 

“verde”. 

Prin urmare, exemplul ales demonstreaza ca investitia in sisteme fotoelectrice in cazul statiilor de 

epurare este justificata. 

 


