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ABREVIERI 

ACI SC Apa Canal Ilfov SA 

ADI Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

ADIA  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA 

AL Autoritate Locala 

AM Autoritatea de Management 

ANPM Agentia Nationala pentru Protectia Mediului 

ANRSC Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilitati Publice 

BERD Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare 
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CEJ Curtea Europeana de Justitie 

CNSR Cadrul National Strategic de Referinta 

EC Entitate Contractanta 

HCJ Hotarare a Consiliului Judetean 

HCL Hotarare a Consiliului Local 

HG Hotarare de Guvern 

INS Institutul National de Statistica 

l.e. locuitori echivalenti 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

MMAP Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

OI Organism Intermediar 

OM Ordin de Ministru 

OR Operator Regional 

OS Obiectiv Specific 

OUG Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

PND Planul National de Dezvoltare 

PNDR Planul National de Dezvoltare Rurala 
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POIM Programul Operational Infrastructura Mare 

POS Mediu Programul Operationl Sectorial ”Mediu” 

ROF Regulament de Organizare si Functionare 

ROI Regulament de Ordine Interioara 

SGA Sistem de Gospodarire a Apelor 

SMIS Sistem Unic de Management al Informatiei 

UAT Unitate Administrativ Teritoriala 

UE Uniunea Europeana 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 
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9 PREZENTARE PROIECT 

9.1 PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 

Proiectul prezentat, urmăreşte dezvoltarea generală a infrastructurii pentru apă potabilă şi apă uzată până în anul 2045, 

pentru 22 sisteme de alimentare cu apă, respectiv 14 aglomerări din judeţul Ilfov, propunând investiţii pentru sectorul de 

apă şi apă uzată, în scopul respectării legislaţiei europene şi româneşti în vigoare (DE 98/83/CE, DE 91/271/EEC, NTPA 

011/2002). 

Investitiile propuse au drept scop atingerea tintelor din Tratatul de Aderare. 

9.1.1 OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI  

Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

 Asigurarea infrastructurii necesare serviciilor de alimentare cu apă în toate localitatile din mediul rural cu o populatie 

peste 50 locuitori, in zonele unde calitatea apei potabile nu respecta cerintele impuse de legislatia nationala si 

Directivele UE; 

 Asigurarea infrastructurii necesare serviciilor de canalizare în special aglomerările din zona rurală, cu o populație 

echivalentă între 2000 si 10000 p.e. privind dotarea cu sisteme de colectare și epurare ape uzate; 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei prin reabilitarea infrastructurii neadecvate din 

sectorul de apă, în vederea respectării standardelor UE şi româneşti; 

 Îmbunătăţirea situaţiei actuale a staţiilor de epurare a apei uzate. Eliminarea deversării în râuri a apei uzate 

menajere şi industriale insuficient tratate sau complet netratate; 

 Îmbunătăţirea administrării şi funcţionării sistemelor; 

 Optimizarea distribuţiei de apă prin stabilirea programului de reducere a pierderilor şi asigurarea colectării apei 

uzate prin reţeaua de canalizare; 

 Reducerea costurilor operaţionale generale. 

Stabilirea solutiilor pentru sistemele adoptate s-a facut dupa o analiza detaliata tehnica si economica, care a luat in 

considerare: 

 Investitia si costurile operationale ale sistemelor; 

 Sursele de apa pentru furnizarea apei potabile; 

 Statiile de tratare pentru apa potabila si statiile de epurare. 

Abordarea strategica a dezvoltarii sistemelor de apa potabila si de apa uzata a luat in considerare urmatoarele: 

 Amplasarea sursei de apă, cantitatea și calitatea apei brute, au determinat prevederea unor sisteme centralizate sau 

descentralizate pentru alimentare cu apa. 

 Definirea aglomerarilor, pentru care factorii determinanti i-au constituit distantele dintre localitati si densitatea 

populatiei precum si dinamica de dezvoltare a fiecarei localitati in parte. Notiunea de aglomerare, conform Articolului 

2(4) din Directiva 91/271/CEE, nu se suprapune peste entitati administrative. Limitele unei aglomerari pot sau nu sa 

corespunda cu limitele administrative. Doua sau mai multe aglomerari pot fi grupate intr-un cluster, daca se justifica 

prevederea unei singure statii de epurare pentru acele aglomerari. 

 Pentru alimentarea cu apă, propunerile au ţinut seama de eşalonările pentru canalizare, pe care le preced, precum şi 

de parametrii de calitate impuşi de normele române prin Legea Calităţii Apei nr. 458/2002, completată de legea nr. 

311/2004 şi de Directiva Consiliului 98/ 83/CE; 

 La stabilirea fazelor pentru implementarea măsurilor referitoare la sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurare 

s-a ţinut cont de termenele asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene, care se referă atât la 

realizarea reţelelor pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate în emisar; 

 Pentru aglomerările - clusterele care depăşesc 10.000 locuitori echivalenţi s-a avut in vedere prevederea staţiilor de 

epurare cu treaptă terţiară. 

S-au luat in considerare urmatoarele aspecte pentru realizarea investitiilor propuse: 
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 Lucrarile de  extindere ale retelelor aferente sistemelor de alimetare cu apa au fost corelate cu lucrarile de extindere 

aferente sistemelor de canalizare,  

 Incadrarea indicatorilor de calitate ai apei in concordanta cu normelor  romane - Legea Calitatii Apei nr. 458/2002, 

completata de legea nr. 311/2004 si conform Directiva Consiliului 98/83/CE; 

9.1.2 STRATEGIA DE INVESTITIE 

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel 

incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si 

conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si 

Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate 

urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost 

transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a 

infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala. 

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul 

judetului Ilfov, avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, 

protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al 

popualtiei. 

Strategia de investitii propusa trebuie sa formeze o legatura intre dezvoltarea de solutii tehnice eficiente din punct de 

vedere al costului si cerintele de regionalizare. Astfel solutiile tehnice propuse de prezentul proiect pentru infrastructura de 

apa si apa uzata au realizat o legatura intre situatia actuala si dezvoltarea regionala de perspectiva a sistemelor de 

alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate. 

Pornind de la deficienţele identificate pentru fiecare sistem de alimentare cu apă (capitolul 4.2), respectiv de canalizare 
(capitolul 4.3) şi în baza rezultatelor analizei de opţiuni (capitolul 8), s-au propus lucrări de investiţii pentru: 
 

 Sectorul apă 

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a 

apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de reactivi, 

combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor. 

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii 

retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au 

axat in directia identificarii in cadrul sistemelor de alimentare cu apa a unor surse de apa care sa respecte conditiile de 

calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori. 

In aria proiectului, sistemele de alimentare cu apa au fost grupate in functie de categoria sursei de apa, astfel: 

I. Sisteme de alimentare cu apa racordate la sistemul Bucuresti: in aceasta categorie sunt incluse 4 sisteme de 

alimentare apa cuprinzand 8 localitati, dupa cum urmeaza: Glina (cuprinde localitatile Glina, Catelu si Manolache), 

Posta-Balaceanca (cuprinde localitatile Posta si Balaceanca), Tanganu-Caldararu (cuprinde localitatile Tânganu 

si Caldararu), Jilava (cuprinde localitatea Jilava). 

II. Sisteme de alimentare cu apa cu sursa mixta: racord la sistemul Bucuresti si sursa subterana (foraje): in 

aceasta categorie sunt incluse 11 sisteme de alimentare apa, cuprinzand 26 localitati dupa cum urmeaza: 

Pantelimon (cuprinde localitatea Pantelimon), Branesti (cuprinde localitatea Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei), 

Mogosoaia (cuprinde localitatea Mogosoaia), Bragadiru (cuprinde localitatea Bragadiru), Cornetu (cuprinde 

localitatea Cornetu si Buda), Ciorogarla (cuprinde localitatile Ciorogarla si Darvari), Domnesti (cuprinde localitatile 

Domnesti si Teghes), Clinceni (cuprinde localitatile Clinceni, Olteni, Ordoreanu), Magurele (cuprinde localitatile 

Magurele, Varteju, Alunis, Pruni si Dumitrana), Balotesti (cuprinde localitatile Balotesti, Saftica si Dumbraveni), 

Tunari (cuprinde localitatile Tunari si Dimieni). 

III. Sisteme de alimentare cu apa cu sursa subterana (foraje): in aceasta categorie sunt incluse 7 sisteme de 

alimentare apa, cuprinzand 18 localitati, dupa cum urmeaza: Cernica (cuprinde localitatea Cernica), Ciolpani 

(cuprinde localitatile Ciolpani, Luparia, Piscu si Izvorani), Moara Vlasiei (cuprinde localitatile Moara Vlasiei si 

Caciulati), Gradistea (cuprinde localitatile Gradistea si Sitaru),  Gruiu (cuprinde localitatile Gruiu, Lipia, Santu-
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Floresti si Silistea Snagovului), Peris1 (cuprinde localitatea Peris) Petrachioaia (cuprinde localitatile Petrachioaia, 

Surlani, Vanatori si Maineasca). 

 

 Sectorul apă uzată 

In judetul Ilfov, in zona proiectului, s-au identificat 14 de aglomerari rurale >2.000 LE definite conform Directivei apa uzate 

91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau 

activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de 

epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”. Aglomerarile identificate au fost grupate, in functie de modul 

de colectare si descarcare a apelor uzate, astfel: 

I. Clusterul Glina – include 5 aglomerari din aria proiectului: Glina (acopera localitatea Glina), Bucuresti2 partial 

(acopera localitatile Catelu, Pantelimon, Mogosoaia, partial Bragadiru), Cernica (acopera localitatea Cernica), 

Tanganu (acopera localitatea Tanganu) si Balaceanca (acopera localitatile Posta si Balaceanca): apele uzate sunt 

preluate de statia de epurare existenta Glina, prin intermediul sistemului de canalizare Bucuresti si in SE 

Balaceanca. 

II. Clusterul Gruiu include 2 aglomerari: Gruiu (acopera localtatile Gruiu, Lipia si Santu Floresti) si Silistea 

Snagovului (acopera calitatea Silistea Snagovului): apele uzate sunt preluate de statia de epurare Gruiu. 

III. Aglomerari care dispun de sisteme de canalizare cu statie de epurare proprie, in aceasta categorie sunt 

incluse 8 aglomerari: Bucuresti-partial (acopera localitatile Domnesti, Teghes,Ciorogarla, Darvari, Cornetu, Buda, 

Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele, Varteju, Aluniș, Dumitrana, Pruni, Jilava, Tunari), Balotesti (acopera 

localitatile Balotesti, Saftica si Dumbraveni), Branesti (acopera localitatile Branesti, Izlaz, Pasarea), Moara Vlasiei 

(acopera localitatile Moara Vlasiei si Caciulati), Peris (acopera localitatea Peris), Ciolpani (acopera localitatile 

Ciolpani, Izvorani, Lupariaa, Piscu), Gradistea (acopera localitatile Gradistea si Sitaru) si Petrachioaia (acopera 

localitatile Petrachioaia si Surlari)  

Se precizeaza faptul ca atat pentru asigurarea din sistemul de distributie Bucuresti a deficitului de debit, cat si pentru 
descarcarea apelor uzate menajere in sistemul de canalizare Bucuresti, respectiv in statia de epurare Glina, s-au respectat 
conditiile mentionate in Protocolul incheiat cu Apa Nova Bucuresti – operatorul sistemului de alimentare cu apa si canalizare 
Bucuresti (Anexa nr 9D). 
  

                                                      

1 Pentru acest sistem nu se fac investitii in alimentarea cu apa pentru ce este asigurata conformarea, ci numai in infrastructura de 

canalizare 

2 Conform analizei efectuate in prezentul proiect si in concordanta cu Master Plan revizuit pentru judetul Ilfov si Master Plan pentru 

municipiul Bucuresti, Aglomerarea Bucuresti are in componenta urmatoarele localitati situate in aria proiectului: Catelu, Pantelimon, 

Mogosoaia, Tunari, Bragadiru, Cornetu, Buda, Domnesti, Teghes, Ciorogarla, Darvani, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele, Alunis, 

Dumitrana, Pruni, Varteju si Jilava. Aceste localitati au fost grupate dupa analiza de optiuni in urmatoarele subgrupuri denumite in 

continuare: Aglomerarea Bucuresti-Catelu (cuprinde localitatea Catelu), Aglomerarea Bucuresti-Pantelimon (cuprinde localitatea 

Pantelimon), Aglomerarea Bucuresti Mogosoaia (cuprinde localitatea Mogosoaia), Aglomerarea Bucuresti – Tunari (cuprinde localitatea 

Tunari), Aglomerarea Bucuresti- Domnesti, Ciorogarla, Bragadiru, Cornetu, Clinceni (cuprinde localitatile Domesti, Ciorogarla, 

Ordoreanu, Teghes, Darvari, Bragadiru,i Cornetu, Buda, Clinceni, Olteni),  Aglomeraea Bucuresti-Jilava, Magurele (cuprinde localitatile 

Jilava, Magurele, Vârteju, Dumitrana, Pruni, Alunis) 
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9.1.3 IMPACTUL ASTEPTAT AL PROIECTULUI SI INDICATORI DE PERFORMANTA 

Prin prezentul proiect  se urmareste finantarea lucrarilor de investitie care sa asigure urmatoarele obiective: 

- cresterea gradului de acoperire cu servicii de apa in zona urbana la 100%; 

- imbunatatirea infrastructurii retelelor de apa potabila; 

- asigurarea accesului la apa potabila de calitate a populatiei din zona rurala; 

- servicii de calitate si conforme cu reglementarile europene in vigoare prin asigurarea sigurantei in exploatare si 

continuitatea furnizarii serviciului de alimentare cu apa; 

- cresterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu apa in zona rurala. 

Investitiile in infrastructura de apa din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa 

care sa dispuna de o sursa de apa care respecta conditiile de calitate cu costuri minime de tratare si care sa permita 

extinderea in viitor a sistemului prin conectarea de noi consumatori. 

Astfel, investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit dezvoltarea unor sisteme de 

alimentare cu apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 

modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei, asigurarea sigurantei in 

exploatare, a continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa, eliminarea deficientelor actuale, functionarea 

sistemelor cu costuri de exploatarea minime si posibilitatea extinderii acestora in viitor. 

In urma evalurarii investitiilor necesare pentru infrastructura de apa si apa uzata, pentru localitatile din proiect, a rezultat o 

valoare de totala investitie de 262.155.697 euro distribuita astfel: 

Tabel 9.1-1 Costuri de investitii totale pentru infrastructura de apa si apa uzata (preturi constante) 

Investitii Valoare investitie (euro)  

Sector apa 87.120.716 

Sector apa uzata 147.610.997 

Alte cheltuieli (asistenta tehnica, 

supervizare, studii, proiectare, diverse si 

neprevazute, alte taxe) 

27.423.984 

 

Total judet Ilfov (arie proiect)  262.155.697 

9.1.4 CONSIDERATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI SCHIMBARILE CLIMATICE 

Toate investițiile care se propun pentru finanțare în cadrul POIM au fost proiectate în acord cu cerințele directivelor 

europene în domeniu şi cu prevederile standardelor şi reglementărilor naționale în vigoare. 

Proiectul propus a fost supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), procedura parcursa de Agentia 

pentru protectia Mediului (APM) Ilfov si s-a finalizat cu Decizia etapei de incadrare (DI) pentru Extinderea sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov si utilarea operatorului AC Apa Canal Ilfov SA in vederea imbunatatirii 

capacitatii de operare – Contractul de lucrari CL 2 – extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in localitatile 

Branesti si Islaz’’ emisa de APM Ilfov si cu Acord de Mediu pentru celelalte aglomerari, act emis de Agentia Nationala pentru 

Protectia Mediului – ANPM.  

Componentele proiectului sunt amplasate in cea mai mare parte in afara ariilor naturale protejate, astfel ca nu au facut 

obiectul procedurii de evaluare adecvata (EA). Astfel, conform reglementarilor in vigoare, au fost emise Declaratiile 

autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000.  

Prin actele de reglementare emise, autoritatile competente pentru protectia mediului au impus conditii si masuri de 

prevenire, diminuare si ameliorare a impactului negativ al proiectului asupra factorilor de mediu.  

De asemenea, lucrarile propuse au fost analizate din punct de vedere al riscurilor privind schimbarile climatice si rezilienta la 

hazardele asociate, conform ghidului Comisia Europeana ,,Linii directoare pentru manageri de proiect: Realizarea de 

investitii rezistente la schimbările climatice’’ (Non-paper Guidelines for Project managers: Making vulnerable investments 
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climate resilient). In zona de amplasare a lucrarilor propuse, riscurile indentificate ca avand grad mediu spre ridicat sunt 

date de inundatii si alunecari de teren, motiv pentru care s-au prevazut masuri specifice de adaptare, masuri luate in 

considerare la selectarea optiunilor.  

Evaluarea riscurilor s-a facut pe baza informatiilor existente privind schimbarile climatice si hazardele asociate, si a studiilor 

specifice de teren elaborate pentru optiunile analizate.  

Rezultatele evaluarii impactului asupra mediului si studiului privind evaluarea riscurilor date de schimbarile climatice si 

riscurile asociate au fost utilizate, impreuna cu criteriile tehnice si financiare, la analiza optiunilor studiate.   

Optiunile selectate prezentate in continuare tin cont de masurile si conditiile prevazute in actele de reglementare in 

domeniul protectiei mediului (Acord de mediu, Avize de Gospodarirea Apelor) si includ masuri de adaptare la efectele 

schimbarilor climatice si hazardelor asociate pentru riscurile identificare cu risc mediu spre ridicat.  

Optiunea selectata este fezabila impreuna cu masurile si conditiile de ameliorare a impactului asupra mediului si 

schimbarilor climatice si prevede masuri de adaptare la efectul schimbarilor climatice si hazardelor asociate, masuri incluse 

in solutiile tehnice adoptate, fara alte costuri aditionale impuse de autoritatile competente pentru protectia mediului. 

Tabel 9.1-2 Concluzii EIM/EA. Masurile de reducere a gazelor cu efect de sera si adaptare la efectele schimbarilor climatice 

si hazardelor asociate 

Concluzii EIM / EA 

Impactul asupra factorilor 

de mediu 

- În faza de execuție a lucrărilor se va genera un impact local și cumulat 
nesemnificativ, temporar și reversibil asupra calității mediului înconjurător 

- În faza de exploatare se menține probabilitatea de apariție a unui impact 
negativ, în special local 

- Investiția generează impact redus asupra factorului de mediu sol/subsol. După 
finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială 

- prin  implementarea  proiectului  nu este  afectată  starea  favorabilă  de  
conservare  a  habitatelor la  nivelul  zonei  de implementare și la  nivel de sit 

- Impactul zgomotului în perioada de execuție va fi nesemnificativ, temporar și 
reversibil 

- Investițiile nu au impact asupra condițiilor culturale și etnice din zonă 
- Investițiile propuse nu au impact în context transfrontieră 

Masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera  

Reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de sera 

 

- Optimizarea procesului de epurare a apelor uzate si a managementului 

namolului  
- Valorificarea namolului in agricultura 
- Optimizarea transportului namolului, eficientizarea energetica a instalatiilor in 

statiile de tratare, statiile de pompare, gospodariile de apa si statiile de epurare 

Masurile de adaptare efectul  schimbarilor  climatice si hazardelor asociate 

Sisteme de alimentare cu apa 

Umiditate 

- Operatii de epuisment directe sau indirecte: prin pompare, direct din sapatura 
sau chiar realizarea unor foraje (de epuisment) adiacente incintei de fundare 
echipate corespunzator 

- Materiale specifice de pozare a conductelor, cu respectarea normativelor in 

vigoare si specificului zonei  

Seceta/Disponibilitatea 

resurselor de apa 

- Amplasarea fronturilor de captare/forajelor de alimentare cu apa din surse 
subterane in conformitate cu concluziile studiilor hidrogeologice preliminare 
elaborate pentru fiecare sistem de alimentare cu apa in parte 

- Intocmire raport hidrogeologic dupa executia fiecarui foraj 

Inundatii  - Amplasarea obiectivelor in zone neinundabile, conform concluziilor studiilor de 
inundabilitate elaborate pentru fiecare sistem de alimentare cu apa in parte 

Incendii - Lucrarile proiectate sunt prevazute cu hidranti si alte sisteme de interventie in 
caz de incendiu 
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Sisteme de alimentare cu apa 

- Operatorul va elabora si implementa plan de prevenire si stingere a incendiilor  

Sisteme de evacuare ape uzate 

Umiditate  

- Operatii de epuisment directe sau indirecte: prin pompare, direct din sapatura 
sau chiar realizarea unor foraje (de epuisment) adiacente incintei de fundare 

echipate corespunzator 
- Materiale specifice de pozare a conductelor, cu respectarea normativelor in 

vigoare si specificului zonei 

Seceta/Disponibilitatea 

resurselor de apa 

- Asigurarea necesarului de apa din surse alternative 

Inundatii  

- Amplasarea, pe cat posibil, a obiectivelor in zone neinundabile, conform 
concluziilor studiilor hidrologice si de inundabilitate elaborate pentru 
amplasamentele analizate 

- 2 din cele 12 SEAU sunt amplasate in zone identificate ca fiind inundabile, ca 

urmare, au fost prevazute inca din faza de poriectare masuri specific de 
adaptare/ameliorare a posibilelor efecte pe care le pot avea inundatiile asupra 
componentelor proiectului; 

- Se propune realizarea unui dig perimetral permanent din palplanse sintetice 
(PVC si material compozit) pe conturul amplasamentului statiei de epurare cu 
rol de ecran de protectie (bariera de etansare) impotriva nivelelor ridicate 

corespunzatoare debitelor raului in cazul producerii viiturilor, evitandu-se astfel 
inundarea amplasamentului; 

- Amplasamentul va fi inaltat prin realizarea unui strat de umplutura din balast si 
pamant stabilizat cu var pe intreaga suprafata a incintei statiei de epurare, 
delimitata si inchisa de ecranul de protectie; 

- In zona gurilor de varsare, pentru protectia si asigurarea stabilitatii malului, se 
vor executa lucrarile de sprijin necesare; 

- Pentru evitarea eroziunii apei in amonte si aval de gura de varsare vor fi 
prevazute dale de beton turnate pe loc. De la gura de varsare spre talvegul 
raului se va monta un masiv de anrocamente asezate pe o saltea de fascine. 
Gura de varsare nu va constitui un obstacol pentru albia raului/canalului de 

descarcare si nu va produce nici o modificare 

Incendii  
- Lucrarile proiectate sunt prevazute cu hidranti si alte sisteme de interventie in 

caz de incendiu 
- Operatorul va elabora si implementa plan de prevenire si stingere a incendiilor 
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9.2 DESCRIEREA MASURILOR DE INVESTITII – ALIMENTARE CU APA 

9.2.0. GENERALITATI 

Prin investitiile propuse in prezenta documentatie se urmareste cresterea nivelului serviciilor de apa pentru populatia din 

aria proiectului. 

Criteriile de proiectare de baza au fost stabilite, conform Capitolului 7 subcapitol 7.1, ȋn functie de urmatoarele elemente 

principale: 

- Perioada vizata de proiect, avand ca orizont anul 2045 cu eventuale etape intermediare investitionale (2030); 

- 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. 

- Obiectivele tehnologice extensibile – denumite pe scurt si facilitati - (captari, rezervoare, SP, ST, SEAU) din cadrul 

sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare – noi sau extinse – au fost dimensionate pentru 

asigurarea alimentarii cu apa si a evacuarii apei uzate ȋn perspectiva anului 2030 si respectiv 2045, diferentiat 

conform Capitolului 7 tabel 7.1-1 .  

- Retelele de distributie a apei si retelele de canalizare au fost dimensionate pentru perspectiva 2045, pentru 

deservirea localitatilor din sistemul de alimentare cu apa / aglomerarii.  

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt: 

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa; 

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor 

sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor actuale cantitate de apa conform cerintei, 

calitate si controlul surselor conform normelor in vigoare; 

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo 

unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei; 

- executia de bransamente la retelele existente de distributie in localitatile rurale in care existe retea de alimentare cu 

apa; 

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor; 

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale; 

- extinderea Dispeceratului SCADA Regional. 

Sistemele de alimentare cu apa, gruparea in functie de sursa de apa, componenta acestora si numarul de locuitori care vor 
beneficia de investitiile propuse, sunt prezentate in tabelul urmator:  

Tabel 9.2-1 Sisteme de alimentare cu apa si componenta acestora: 

Nr. 
crt. 

Sisteme de 
alimentare 

cu apă 

Localităţi 
componente 

nr. de locuitori/sistem 

2014 2023 2030 2045 

I 
Sisteme de alimentare cu 
apa racordate la sistemul 

Bucuresti 
31.078 36.860 41.232 49.484 

1 Glina 
Glina -  Căţelu - 

Manolache 
9.347 11.152 12.475 14.972 

2 
Posta - 

Balaceanca 

Posta - 

Balaceanca 
3.820 4.459 4.988 5.986 

3 
–Tanganu-

Caldararu 

Tanganu-

Caldararu 
4.730 5.521 6.176 7.412 

4 Jilava Jilava 13.181 15.728 17.593 21.114 
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Nr. 

crt. 

Sisteme de 

alimentare 
cu apă 

Localităţi 

componente 

nr. de locuitori/sistem 

2014 2023 2030 2045 

II 

Sisteme de alimentare cu 
apa cu sursa mixta: racord la 

sistem Bucuresti si sursa 
subterana (foraje) 

122.243 151.951 161.355 215.927 

5 Pantelimon Pantelimon 28.424 36.911 43.186 55.424 

6 Branesti 

Branesti, Islaz, 

Pasarea si Vadu 
Anei 

11.264 13.440 15.034 18.043 

7 Mogosoaia Mogosoaia 8.148 9.723 10.876 13.052 

8 Bragadiru Bragadiru 17.091 22.195 25.968 33.327 

9 Cornetu Cornetu, Buda 6.950 8.293 9.276 11.133 

10 Ciorogarla 
Ciorogarla, 

Darvani 
6.710 8.007 8.957 10.749 

11 Domnesti 
Domnesti, 

Teghes 
9.347 11.152 12..475 14.972 

12 Clinceni 
Clinceni, Olteni, 

Ordoreanu 
7.429 8.865 9.916 11.901 

13 Magurele 

Magurele, 

Varteju, Alunis, 
Pruni 

siDumitrana 

12.261 15.922 18.629 23.909 

14 Balotesti 

Balotești, 

Săftica și 
Dumbrăveni. 

8.867 10.580 11.836 14.204 

15 Tunari Tunari, Dimieni 5.752 6.863 7.677 9.213 

III 
Sisteme de alimentare cu 
apa cu sursa subterana 

(foraje) 
38.661 46.358 51.856 62.233 

16 Cernica Cernica 3.193 4.036 4.514 5.418 

17 Ciolpani 

Ciolpani, 

Lupăria, Piscu 
si Izvorani 

5.272 6.291 7.037 8.446 

18 
Moara 
Vlasiei 

Moara Vlasiei si 
Căciulați 

6.710 8.007 8.957 10.749 

19 Gradistea 
Gradistea si 

Sitaru 
3.595 4.289 4.798 5.758 

20 Gruiu 

Gruiu, Lipia, 
Santu-Floresti 

și Siliștea 

Snagovului 

7.909 9.437 10.556 12.668 

21 Peris 
Periș, Bălteni și 

Buriaș 
8.148 9.723 10.876 13.052 

22 Pertăchioaia 
Petrăchioaia, 

Surlari, 
Vanatori si 

3.834 4.575 5.118 6.142 
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Nr. 

crt. 

Sisteme de 

alimentare 
cu apă 

Localităţi 

componente 

nr. de locuitori/sistem 

2014 2023 2030 2045 

Maineasca 

Total general 191.982 235.169 254.443 327.644 

 

Investitiile propuse au menirea sa remedieze situatia prezentata in capitolul 4 pentru cele 22 sisteme de alimentare, prin 

cresterea calitatii serviciilor oferite populatiei, precum si prin imbunatatirea principalilor indicatori de performanta.  

Principalele deficiente ale sistemelor de alimentare asa cum au fost ele identificate in capitolul 4.2, sunt: 

 Sursele de apa: 

- Incapacitatea surselor existente de a furniza debitele necesare pentru etapa de dezvoltare a localitatiilor 

(anul 2045); 

- Echiparea forajelor cu pompe necorespunzatoare in raport cu capacitatile hidrogeologice ale sursei; 

- Lipsa zonelor de protectie sanitara pentru sursele subterane; 

- Lipsa automatizarii si monitorizarii exploatarii surselor. 

 Tratarea apei: 

- Lipsa procesului de tratare in cazul unor sisteme de alimentare cu apa existente, unde calitatea apei la sursa 

nu este corespunzatoare; 

- Statiile de tratare au in dotare echipamente si instalatii necorespunzatoare, uzate si cu tehnologii de tratare 

vechi; 

- Statiile de clorare nu dispun de instalatii automatizate de dozare; 

 Rezervoare: 

- Capacitate insuficienta de stocare  

- Rezervoarele au structuri degradate, echipamente hidromecanice uzate datorate vechimii in exploatare; 

 Statii de pompare: 

- Lipsa automatizarii;  

- Utilaje de pompare cu randament scazut si cu consum mare de energie. 

 Retele de alimentare cu apa: 

- Reteaua existenta nu acopera in intregime trama stradala; 

- Diametrele existente care nu permit extinderea retelei; 

- Tronsoane uzate datorita numeroaselor interventii rezultate din avarii (ex. Magurele); 

- Grad de contorizare scazut. 

Eforturile sunt focalizate pe urmatoarele componente: 

 extinderea surselor de apa/racord la sisteme existente, 

 reabilitarea surselor subterane existente, 

 extinderea/reabilitarea prin inlocuire a aductiunilor, 
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 extinderea/reabilitarea statiilor de tratare si de dezinfectare a apei, 

 extinderea/reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare, 

 extinderea/reabilitarea statiilor de pompare,  

 extinderea/reabilitarea prin inlocuire a retelelor de distributie, 

 control automatizat SCADA. 

 

In capitolele urmatoare sunt prezentate masurile de investitii propuse pentru sistemele de alimentare cu apa 

din aria proiectului, cu particularizarea aspectelor tehnice prezentate mai sus pentru fiecare categorie de 

lucrari. 

Tabel 9.2-2  - Centralizare investiții sector de apă la nivel de județ 

N° Indicatori U.M Cantitate totala 

1 Front de captare subteranã - reabilitare foraje 29 

2 Front de captare subteranã - extindere foraje 15 

3 Conducte de aducţiune - reabilitare km 1,1 

4 Conducte de aducţiune - extindere km 110,7 

5 Statii de clorinare - reabilitare unitati 6 

6 Statii de clorinare - extindere unitati 7 

7 Staţii de tratare - extindere unitãţi 14 

8 Rezervor de inmagazinare - reabilitare unitãţi 7 

9 Rezervor de inmagazinare - extindere unităţi 17 

10 
Staţie de pompare apã potabilã - 
reabilitare 

unități 4 

11 
Staţie de pompare apã potabilã - 
extindere 

unitãţi 22 

12 Retea de distributie - reabilitare km 7,0 

13 Retea de distributie - extindere km 580,5 

Din punct de vedere tehnic, pentru implementarea masurilor de investitii propuse pentru sistemele de apa potabila s-au 

avut in vedere o serie de considerente tehnice/constructive, prezentate in cele ce urmeaza. 

9.2.0.1 Generalitati - sursa 

In cadrul proiectului, au fost prevazute investitii in vederea asigurarii sursei de apa pentru etapa 2045. 

In functie de posibilitatiile identificate pentru fiecare sistem s-a propus asigurarea sursei fie prin racord la sistemul de 

distributie Bucuresti, fie prin sursa subterana existenta in zona, pentru care s-au prevazut lucrari de extindere/reabilitare. 

Racord la sistemul de distributie Bucuresti (ANB) 

Pentru racordarea la sistemul de distributie ANB, s-au avut in vedere conditiile de racord specificate in Protocolul incheiat cu 

operatorul Apa Nova Bucuresti. 

Prin racordarea la sistemul ANB se va asigura debitul si presiunea necesara pentru fiecare sistem de alimentare. 

Sursa subterana 
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Pentru extinderea surselor subterane, amplasarea forajelor noi se va face ţinând cont de: 

 respectarea distanţelor minime dintre foraje,  

 evitarea amplasării în zone potenţial poluatoare a apelor subterane sau foste depozite de deşeuri necontrolate, 

 necesitatea împrejmuirii zonei de protecţie sanitară cu regim sever, care se estimează că va avea dimensiuni 

minime de 20m x 20 m, cu poziţionarea forajului în centrul acesteia, 

 terenurile disponibile ale beneficiarului. 

Pentru asigurarea protecţiei fiecărui foraj cât şi a instalaţiilor hidraulice, a instalaţiilor electrice, de automatizare şi a AMC-

urilor, fiecare foraj în parte va fi prevăzut cu cabine speciale de protecţie realizate în sistem semiingropat. Atât pereţii 

exteriori, cât şi pereţii interiori vor fi prevăzuţi cu hidroizolaţii de protecţie. 

În pardoseala fiecărei cabine se va amenaja o başa de colectare a apelor provenite din eventualele exfiltraţii din instalaţiile 

hidromecanice ce dotează forajul, cat şi din acviferul subteran de mică adâncime. 

Planşeul superior va fi prevăzut cu deschideri pentru montarea trepiedului pentru efectuarea lucrărilor curente de 

întreţinere/reparaţii, dar si pentru  realizarea  ventilaţiei naturale în spaţiul din incinta cabinei. 

Fiecare foraj de mare adâncime pentru captarea apelor subterane urmează să fie dotat cu: 

 electropompă submersibilă; 

 instalaţii hidraulice aferente pompelor submersibile, cuprinzând următoarele:  

o conductă de refulare din oțel inoxidabil, de la cota de pozare a pompei în foraj, până la ieșirea din cabină; 

o casca puțului forat; 

o dispozitiv de aerisire – dezaerisire; 

o filtru ”Y” pentru reținerea suspensiilor; 

o debitmetru electromagnetic dimensionat pentru debitul de refulare al pompei, inclusiv by-passul acestuia; 

o vane de izolare, inclusiv vana pe by-pass. 

 senzori automatizaţi pentru înregistrarea nivelelor hidrostatice, cât şi pentru monitorizarea parametrilor regimului 

hidrogeologic al acviferului captat; 

 suporți pentru conducte și echipamentele din cabină. 

 racord și tablou electric. 

Lucrarile prevazute pentru reabilitarea surselor sunt lucrari de deznisipare, refacerea instalatiilor electrice si hidraulice, 

echiparea cu pompe compatibile cu caracteristicile hidraulice ale forajelor, instalatii de automatizare. 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecarei investitii propuse pentru 

asigurarea sursei de apa. 

9.2.0.2 Generalitati - aductiune 

Conductele de aductiune propuse prin actualul proiect, au scopul de a asigura transportul debitului de apa pentru 

alimentarea gospodariilor de apa sau a sistemelor de distributie. 

Conductele de aducțiune pot fi prevăzute din următoarele tipuri de materiale:  

• PEID, SDR 17, PE100; 

• PVC, Pmin = 6 bar; 

• fontă ductilă, Pmin = 6 bar; 

• PAFSIN, SN 10000, Pmin = 6 bar. 

Conductele de aductiune sunt prevazute cu camine de debitmetre, vane, aerisire, golire, dupa caz.  
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Pe conductele de aductiune, in punctele de racord la sistemul de distributie operat de ANB, s-au prevazut camine de racord. 

Aceste camine sunt echipate cu vane cu actionare electrica, debitmetre, traductori de presiune si instrumentatie pentru 

transmitere date. 

In functie de materialul folosit si in functie de tipul de imbinare a conductelor, la schimbările de direcție, ramificații, capete 

de conducte, reducții etc., pentru preluarea eforturilor suplimentare, se vor prevedea masive de ancoraj. 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecarei investitii propuse pentru 

categoria aductiune. 

9.2.0.3 Generalitati - gospodarii de apa 

Gospodariile de apa din cadrul proiectului au in componenta: statii de tratare/clorinare (dupa caz), rezervoare de 

inmagazinare, statii de pompare si cladiri (pavilioane) administrative. 

Statii de tratare 

In cadrul gospodariilor de apa se vor construi statii de tratare sau clorinare, se vor reabilita cladirile existente si se vor 

inlocui echipametele existente, acolo unde acestea prezinta deficiente.  

Pentru fiecare sistem de alimentare cu apa pentru care a rezulta necesara prevederea unei statii de tratare, conform 

procedeelor de tratare recomandate de studiile de tratabilitate elaborate, s-au prevazut instalatii de tratare/clorinare (dupa 

caz). In descrierile din capitolele urmatoare sunt prezentate informatii detaliate/specifice fiecarui sistem. 

Procesul tehnologic de tratare  

Conform recomandarilor studiilor de tratabilitate, filiera tehnologică poată fi configurată in două variante tehnice similare 

din punct de vedere CAPEX / OPEX. Acestea pleacă de la principiul că reducerea ionilor de Fe și Mn se poate face prin 

preoxidare in bazine de contact urmate de filtre multimedia sau prin oxidare directă a acestora in filtre cu masă catalitică 

regenerată continuu cu soluție clorigenă sau soluție de permanganat de potasiu. În mod concret fluxurile de proces vor 

arăta astfel:  

– Var. I – Reglare pH, preoxidare amoniu cu clor, preoxidare cu clor/KMnO4 (Fier + Mn), coagulare-

floculare oxizi cu sare de aluminiu, retinere oxizi pe filtre multimedia, filtrare pe CAG, reglare pH, 

dezinfecție. 

– Var. II – Preoxidare amoniu cu clor , oxidare Fe + Mn pe filtre cu media catalitică regenerate continuu cu 

clor/KMnO4, filtrare pe CAG, reglare pH, dezinfecție; 

Rezervoare de inmagazinare 

Pentru asigurarea capacitatilor de stocare s-au prevazut rezervoare de inmagazinare, dimensionate astfel incat sa asigure 

rezerva intangibila de incendiu, volumul de compensare si volumul de avarie. 

Pentru capacitatile de inmagazinare din sistemele analizate se vor reabilita constructiile existente si unde este cazul se vor 

construii noi rezervoare de inmagazinare.  

Rezervoarele noi vor fi din structură metalică, supraterane, de formă rectangulară sau circulară. 

Lucrarile de reabilitare constau in refacerea instalatiilor hidraulice, echiparea cu senzori pentru automatizare, refacerea 

hidroizolatiei, reparatii la structura si tencuieli.  

Pentru rezervorul de înmagazinare au fost prevăzute următoarele tipuri de instalaţii: 

 instalaţii hidraulice pentru: 

o asigurarea intrării apei în rezervor; 

o asigurarea ieşirii apei din rezervor; 

o golirea completă a cuvei rezervorului; 

o evacuarea surplusului de apă; 

o menţinerea, primenirea şi folosirea rezervei de incendiu; 
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o posibilitatea alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului; 

 instalaţii electrice pentru: 

o iluminat cuva rezervorului şi camera de vane; 

o ȋncălzitor cu termostat; 

o instalaţii de forţă; 

o instalaţii de semnalizare, telecomandă şi automatizare. 

Instalaţia hidraulică a rezervorului se realizează astfel incat, să se asigure circulaţia apei în rezervor, alimentarea şi plecarea 

apei, protecţia rezervei de apă pentru incendiu.   

Statii de pompare 

La proiectarea stației de pompare s-a avut in vedere amplasarea corectă a pompelor (inclusiv înlocuirea ulterioară a lor), 

amplasarea instalaţiei hidraulice şi amplasarea instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire etc. În acest sens, la 

dimensionarea stației s-au luat in considerare următoarele elemente:  

 la orice parte a instalaţiei să se poată umbla fără risc pentru om;  

 instalaţia trebuie să aibă un grad de fiabilitate ridicat;  

 clădirea trebuie să aibă asigurată zona de protecţie sanitară (minim 20 m);  

 în interiorul clădirii instalaţia hidraulică trebuie aşezată pe partea opusă instalaţiei electrice;  

 la pompe vor fi prevăzute posibilităţi de intervenţie cu echipament mecanic (de regulă macara mobilă);  

 încălzirea clădirii va fi realizată cu radiatoare electrice, temperatura ambientală în sala pompelor trebuind să fie 

constantă, de peste 5 grade Celsius.  

Alegerea electropompelor pentru asigurarea capacităţii de pompare a obiectivului s-a făcut ţinând seama de următoarele 

elemente specifice: 

 gradul variaţiei consumului de apă zilnic; 

 capacitatea rezervoarelor de compensare şi influenţa funcţionării pompelor asupra acestora; 

 mărimea agregatelor de pompare de rezervă; 

 randamentul agregatelor de pompare; 

 turaţia maximă admisă a agregatelor de pompare. 

Pavilion administrativ 

Pentru buna desfasurare a activitatilor de exploatare si intretinere, in incinta gospodariilor de apa s-a prevazut realizarea 

unui pavilion administrativ, compartimentat astfel: compartiment pentru dispeceratul SCADA birou, grup sanitar, hol de 

acces si doua compartimente destinate depozitarii uneltelor operatorului si operatiunilor de mentenanta pe care Operatorul 

Regional le va desfasura.  

Se va asigura încălzirea spațiilor la temperaturile normate tipurilor de activități ce se desfășoară în interior. 

Incalzirea obiectelor noi va fi asigurata cu radiatoare electrice. 

Ventilația va fi asigurată în locațiile cu prezența umană continuă sau în zonele unde există o acumulare de căldură, 

condensație, acumulări de gaze, mirosuri grele etc. Toate sistemele de ventilație vor avea controlul debitului și amortizor 

zgomot pentru ca, la distanta de 1.0 m de sursa zgomotului, nivelul acestuia sa fie sub 55 dB. 

In gospodariile de apa unde in prezent exista constructii cu rol de cladire administrativa, dar care prezinta anumite 

deficiente, s-au prevazut lucrari de reabilitare/recompartimentare sau extindere pentru dispecerat SCADA, lucrari 

prezentate, dupa caz, in descrierile sistemelor de alimentare cu apa. 
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In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecarei investitii propuse pentru 

gospodariile de apa  

9.2.0.4 Generalitati - retele de distributie 

Retelele de distributie din cadrul proiectului (extinderi sau reabilitari) se vor realiza din tuburi de polietilenă de înaltă 

densitate (PEHD), deoarece au caracteristici care le recomandă pentru utilizarea în sisteme de alimentare cu apă: 

 sunt inerte la acţiunea apei,  

 prezintă siguranţă totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,  

 au o rezistenţă foarte bună la îngheţ datorită polimerilor speciali folosiţi,  

 au caracteristici hidraulice care se menţin constante în timp,  

 demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică,  

 au durată de viaţă de 50 ani. 

Pe reteaua de distributie vor fi prevazute constructii anexe: 

 Camine de bransament: pentru bransarea consumatorilor la reteaua de distributie se prevad camine de 

bransament echipate cu apometre. Conducta de legatura de la retea pana la limita de proprietate a va fi executata 

din PEID avand diametre De 25, 32, 40, 63, 90 mm. 

 Camine de vane: in toate nodurile reţelei de distribuţie se vor prevedea cămine dotate cu vane care să permită 

izolarea oricărui tronson care alimentează sau este alimentat din nod; construcţia căminului va fi subterană, 

dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armăturilor componente la care se adaugă o cameră de lucru. În 

punctele de cotă joasă ale rețelei se vor amplasa cămine echipate cu dispozitive de golire concepute astfel încât să 

asigure mentenanța sistemului, dar și protecția sanitară. În punctele de cotă înaltă ale rețelei se vor amplasa 

cămine echipate cu dispozitive de ventil de aerisire-dezaerisire concepute astfel încât să asigure protecția 

sistemului, asigurate împotriva pătrunderii impurităților deci contaminarea apei. 

 Hidranti de incendiu: s-au prevăzut hidranţi de incendiu subterani cu diametrul Dn 80 mm sau Dn 90 mm, 

amplasați la intersecțiile străzilor, dar și în lungul acestora astfel încât distanța între hidranți să nu depășească 100 

m. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID. 

 Camine de monitorizare debit si presiune: principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei și cu traductoare de presiune 

cu transmitere la distanță (traductoarele de presiune, in majoritatea cazurilor, vor fi montate in caminele de vane 

prevazute pe reteaua de distributie). 

La pozarea conductelor s-a ţinut seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 

1 kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi 

internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc). 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice investitiilor propuse pentru 

retelele de distributie. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea sunt prevazute masuri de investitie pentru realizarea de bransamente la 

reteaua de distributie existenta, precum si realizarea unei cladiri administrative in gospodaria de apa existenta. 

9.2.0.5 Generalitati - Lucrari speciale  pe conductele de aductiune si retelele de distributie 

Traversari de drumuri , cai ferate si cursuri de apa 

Pe traseul conductelor de aductiune sau al retelelor de distributie sunt necesare sub/supratraversari de drumuri, cai ferate si 

cursuri de apa. 

 Subtraversari de drumuri: Conductele care subtraversează arterele carosabile vor fi protejate cu tuburi metalice 

concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al conductei de aductiune/distribuţie a apei 

potabile, conform prevederilor STAS 9312-87. Capetele ţevilor de protecţie trebuie să depăşească cu 3 până la 5 m 
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zona de ampriza a căii de comunicaţie, iar pozarea conductei în subteran se va realiza la adâncimi de circa 1,50 m 

sub cota platformei drumului traversat. 

 Subtraversari de cai ferate: pentru subtraversarea cailor ferate se prevad toate elementele de siguranță impuse de 

normele în vigoare. Acestea vor fi utilate cu sisteme de izolare pentru a facilita intervenția operatorului. 

 Subtraversari / supratraversari de cursuri de apa: pentru traversarea cursurilor de apa se prevad toate elementele 

de siguranță impuse de normele în vigoare. Conductele de transport apa vor fi protejate cu tuburi metalice. 

Lucrarile de traversare sunt prevazute la capete cu cămine de sectionare, dispozitive de aerisire, golire, dupa caz. 

Galerii edilitare 

Galeriile edilitare sunt constructii din beton armat, vizitabile, pozate sub drumurile nationale existente sau bretelele de 

legatuta intre drumul national si Centura Bucurestiului (la cel putin 1,50 m adancime), cu scopul de a adaposti viitoarele 

retele edilitare (conducta de aductiune, retele de distibrutie apa potabila, colector canalizare apa uzata, conducte de refulare 

apa uzata). Aceste constructii au dimensiuni interioare de 1,70 m (1,30 m) x 2,00 m, astfel incat sa permita accesul prin 

interior pentru lucrari de reparatii sau mentenanta, in asa fel incat interventia sa se efectueze fara afectarea sistemului 

rutier de la suprafata. Accesul personalului in aceste galerii edilitare se va face prin intermediul unor puncte de acces, cu 

intrare/iesire in afara amprizei drumului national 

Paralelism cu lucrari existente 

Amplasarea conductelor in apropierea unor lucrari existente (apeducte ANB, front de captare ANB) se va realiza prin 

prevederea unur tuburi de protectie pe toata lungimea pe care conductele proiectate se pozeaza in zona de paralelism cu 

aceste lucrari existente. 

9.2.0.6 Generalitati - sistem SCADA 

Pentru a asigura o funcționare optimă și în condiții de siguranță pentru intregul sistem de alimentare cu apa, în cadrul 

investiției, va fi prevăzut un dispecerat  SCADA local pentru fiecare obiect din componenta sistemului de alimentare cu apa 

cu posibilitate transmitere la un dispecerul zonal/regional. 

Pentru sistemele de alimentare cu apa existente, unde prin prezentul proiect se intervine pe anumite obiecte 

(extinderi/reabilitari) care nu sunt prevazute in prezent cu SCADA, se va realiza integrarea acestora in sistemul local/central 

SCADA. 

Pentru sistemele de alimentare cu apă care dețin deja sisteme SCADA s-a prevazut extinderea SCADA existent prin 

integrararea obiectelor noi, astfel ca toata instalatia sa functioneze ca un intreg. 

Dispeceratul SCADA va fi dotat cu elemente de automatizarea specifice: 

- Echipament SCADA, transmitatoare, dispozitive pentru generarea semnalelor, receptoare; 

- Procese ordonate, echipamente diverse si soft specific. 

Sistemul SCADA va fi implementat la nivelul întregului sistem de alimentare cu apă:  

 la nivelul sursei prin automatizarea echipamentelor aferente forajelor noi sau a celor pentru care s-au prevazut 

lucrari de reabilitare,  

 la nivelul gospodăriei de apă prin integrarea obiectelor componente (rezervoare, stații de pompare, unități de 

tratare),  

 la nivelul rețelei de distribuție prin monitorizarea zonală cu debitmetre și traductori de presiune cu transmitere la 

distanță. 

Totodata, sistemul SCADA va prelua si datele transmise pe SPAU-rile din sistemul de canalizare. 

Instrumentația de măsură și control pentru  monitorizarea procesului de captare - tratare a apei, consta în minimum 

următoarele: 

- Nivele apă în foraje, bazine, rezervoare; 

- Presiune pe refularea pompelor; 
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- Debite vehiculate; 

- Calitatea apei la parametrii de interes ai procesului. 

Toate forajele se vor integra in SCADA, fiindu-le prevăzută instrumentație de măsură și transmitere la distanță a debitului și 

a presiunii (debitmetre și traductoare de presiune). 

Statiile de pompare sunt proiectate sa functioneze in mod automatizat. Principala conditie este sa asigure presiunea minima 

in retea. Manometrul de presiune va transmite informatii la PLC (programator de control logic). PLC-ul va controla frecventa 

convertorului si va trebui sa porneasca si sa opreasca pompele. Pompele vor fi de asemenea oprite la nivelul minim in 

rezervor.  

Programul de aplicatie implementat in PLC va asigura functionarea automata a rezervorului si a statiei de pompare cu 

mentinerea tuturor interblocarilor intre componentele sistemului. Deasemenea sistemul se va bloca daca limitele de clor 

rezidual pe refularea statiei de pompare nu se inscriu in limitele impuse de tehnolog. 

Gospodariile de apa vor fi prevazute cu sistem de alarmare la efractie. Semnalul de actionare a sistemului de avertizare la 

efractie va fi preluat in sistemul SCADA si transmis la dispecerat 

De asemenea vor fi integrate in SCADA atât debitmetria montată pe rețeaua de distribuție, dar și traductoarele de presiune 

cu transmitere la distanță, amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. 

Instalatia tip SCADA de monitorizare debit este compusa din urmatoarele: 

- camin; 

- debitmetru electromagnetic; 

- antena transmisie GPRS; 

- senzor efractie. 

Instalatia tip SCADA de monitorizare presiune este compusa din urmatoarele: 

- manometru presiune; 

- antena transmisie GPRS; 

- senzor efractie. 

Instalatia de monitorizare presiune se va monta, in majoritatea cazurilor, in caminele existente pe reteaua de distributie. 

Arhitectura SCADA ce va deservii sistemul de distribuție se va amplasa în cadrul gospodăriei de apă. 

Datele monitorizate SCADA vor fi transmise dispecerului din cadrul Gospodariilor de apa, unde vor fi înregistrate datele 

SCADA si ale SPAU-urilor din fiecare aglomerare. 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice investitiilor propuse pentru 

sistemele SCADA. 

In capitolele urmatoare sunt prezentate masurile de investitii propuse pentru sistemele de alimentare cu apa 

din aria proiectului, cu particularizarea aspectelor tehnice prezentate mai sus pentru fiecare categorie de 

lucrari. 
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9.2.1 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA RACORDATE LA SISTEMUL BUCURESTI 

9.2.1.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GLINA 

Sistemul de alimentare cu apa Glina deserveste localitatile Glina, Catelu si Manolache si este situat in vecinanatea estica a 

municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, de 14.972 locuitori. 

Sursa sistemului de alimentare cu apa este asigurata printr-un racord la sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, 

operat de ANB. Sursa are capacitatea de a asigura necesarul de debit pentru etapa de perspectiva. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Glina (conform capitol 

4, subcapitol 4.2.1.1.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.3. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-3  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Glina 

Nr. Crt. Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Gospodarie 

de apa 
Pavilion administrativ  ans 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ in GA 

Catelu, compartimentat,  cu rol 

de dispecerat SCADA, spatiu 

de intretinere si atelier 

mecanic. 

2 
Retea de 

distributie 

Retea distributie  

extindere 

 localitatea Glina 

m 888 

Extinderile (retele de 

distributie, bransamente, 

hidranti inclusiv debitmetre si 

traductoare de presiune) 

propuse au scopul de a asigura 

accesul la apa de calitate 

pentru toti consumatorii din 

localitatile Glina si Catelu. 

Retea distributie  

extindere 

localitatea Catelu 

m 1.138 

3 SCADA Sistem SCADA ans 1 

Pentru monitorizarea retelei de 

distributie se prevad camine 

de monitorizare cu transmitere 

in SCADA. Informatiile vor fi 

transmise in dispeceratul 

SCADA prevazut in GA Catelu 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Glina, investitiile prevăzute extinderea sistemului de distributie se vor realiza la etapa 

de perspectivă, anul 2045. 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Glina (Anexa 3). 

Sistemul de alimentare cu apă Glina este prezentat schematic astfel: 
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Figură 9.2-1 – Schema generală a sistemului de alimentare cu apă  Glina 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă - debit furnizat de Apa Nova București (ANB); 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

SP – staţii de pompare/repompare apă tratată în rețea; 

SPa – staţii de pompare (transport) apă tratată; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.1.1.1 Gospodarii de apa 

In incinta gospodariei de apa Catelu s-a prevazut un pavilion administrativ, compartimentat astfel:  

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

- birou, grup sanitar, hol de acces; 

- doua camere destinate depozitarii uneltelor operatorului pentru activitatile de intretinere;  

Pavilionul administrativ va fi dotat cu echipament pentru monitorizarea calitatii apei: doua fotoclorimetre mobile pentru 

măsurarea pH-ului și a clorului rezidual și doua lazi frigorifice pentru transportul probelor către laboratorul din statia de 

epurare Bragadiru.  

Informatiile constructive privind realizarea pavilionului administrativ au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati-

gospodarie de apa. Rețea de alimentare cu apă. 

9.2.1.1.2 Retea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatile Glina si Catelu, se prevad urmatoarele 

lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă (inclusiv bransarea acelor consumatori care in 

prezent nu sunt conectati la reteaua existenta); 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti. 
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Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de polietilenă de inaltă densitate (PEID), cu diametre De 125 mm şi 

De110 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 2.026 m si 

va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-4  - Extinderea rețelei de distributie – sistem Glina  

 

 

 

 

 

 

 

Extinderea retelei de distributie se va realiza in localitatile Glina si Catelu. 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata in Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.1. 

Bransamente 

S-a prevazut un numar total de 690 bransamente, astfel: 

 99 bransamente pe extinderea de retea de distributie,  

 

 591 bransamente pe reteaua de distributie existenta. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor conducte din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  

Caminele de bransament vor fi echipate cu apometre. 

Caracteristicele bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Glina este prezentata in tabelele 

urmatoare. 

Tabel 9.2-5 - Bransamente propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Glina  

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 99 

Tabel 9.2-6  -  Bransamentele propuse pe rețeaua de alimentare cu apă existentă Glina 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente pe 

reteaua existenta 

(buc) 

32 591 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 13 de cămine de vane; 

Diametru propus 

(mm) 

Lungime 

(m) 

110 1.452 

125 574 

TOTAL 2.026 
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 s-au prevazut 24 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L=72 m; 

 camine de monitorizare debit si presiune:  s-au prevazut 4 camine de monitorizare de debit (2 pentru 

sistemul de alimentare cu apa Glina si 2 pentru sistemul de alimentare cu apa Catelu) si 11 traductori de 

presiune (6 pentru sistemul de alimentare cu apa Glina si 5 pentru sistemul de alimentare cu apa Catelu). 

Caminele de monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării 

eventualelor avarii. Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie.  

Informatiile constructive privind reteaua de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.1.4 Generalitati-retea de 

distributie. 

9.2.1.1.3 Sistem SCADA 

In gospodaria de apa Catelu se prevede un dispecerat SCADA, amplasat in pavilionul administrativ. Sectiunea de control va 

fi prevazută cu echipamentul necesar pentru a transmite datele de stare ale obiectelor sistemului de apă si de canalizare și a 

receptiona comenzi sau prescrieri noi pentru parametrii tehnologici de la dispeceratul central. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune cu 

transmitere la distanță. 

Informatiile constructive pentru sistemul SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.1.1.4 Impactul masurilor propuse  - sistem Glina 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Glina se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Glina, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-7 - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – sistem Glina 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. 
Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 9.347 11.152 

2.1.2 
Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
19,91 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 94,15 90,00 

2.4.14 
Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 65 362 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 0,00 

2.4.7 Lungime aductiuni km 5,55 5,55 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  
% din 

2.4.7 
0,00 0,00 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 23,25 25,28 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  
% din 

2.4.10 
0,00 0,00 

2.5.1 
Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 261,82 201,85 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) 
% din 

2.2.1 
59,33 15,84 

2.5.4 
Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 15,09 10,56 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 139,32 57,32 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  
1000 

kWh/a 
27,16 150,67 

2.7.2 
Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,17 0,33 

2.8.4 
Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
84,94 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 19,91% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scadere de la 94,15 l/om,zi, la 90 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Glina va avea o variatie 

cuprinsa in domeniul 90 -105 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort si 

cresterea veniturilor). 

La nivelul Operatorului Regional, ca urmarea a dezvoltarii si implementarii strategiilor privind reducerea pierderilor, se 

estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 15,09% inainte de proiect, la 10,56% după 

implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor inregistra o scădere de la 

139,52 l/brans/zi, 57,32 l/brans/zi. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 59,33% la 15,84%, prin 

contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si 

debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim.  
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Tabel 9.2-8 - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 
sistem de alimentare cu apa Glina 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 2.715,60 15.067,20 

Ca urmare a extinderii rețelei de 

distribuție și a creșterii volumului 

de apă produs, costurile cu 

personalul, energia si 

mentenanța vor crește.  

Reactivi 0,00 0,00 

Personal 48.573,16 48.573,16 

Mentenanta 3.300,00 18.300,00 

Alte costuri 5.465,84 8.047,75 

Cost apa din sursa ANB 54.728,10 317.448,10 

TOTAL 114.782,71 407.436,22 
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9.2.1.2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POSTA – BALACEANCA 

Sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca deserveste localitatile Posta si Balaceanca si este situat in vecinanatea 

estica a municipiului Bucuresti. 

Localitățile Bălăceanca și Poșta nu dispun in prezent de un sistem de alimentare cu apă funcţional.  

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, de 5.986 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Posta - Balaceanca 

(conform capitol 4, subcapitol 4.2.3.3.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 

capitol 8, subcapitol 8.3.3. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator. 

Tabel 9.2-9 -Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca: 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 
Racord la sistemul ANB buc 1 

Sursa existenta nu asigură 

calitatea necesară în 

conformitate cu normele în 

vigoare. Intregul debit necesar 

se va asigura prin realizarea unui 

punct de racord la sistemul ANB 

2 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 10.820 

Pentru transportul apei de la 

punctul de racord ANB la  

gospodaria de apa din Posta, 

este necesara realizarea unei 

conducte de aductiune 

3 
Statie de 

pompare 

Statie de pompare apa 

potabila – extindere 
buc 1 

Se propune instalarea unui grup 

de pompe, in statia de pompare 

existenta la Glina, pentru 

asigurarea debitului si presiunii 

necesare alimentarii cu apa a 

sistemului Posta-Balaceanca 

4 

Gospodari

a de apa   

existenta 

Posta 

Rezervor de inmagazinare – 

extindere  
buc 1 

Este necesara extinderea 

capacitatii de înmagazinare in 

vederea asigurarii compensarii 

orare si zilnice dar si pentru 

asigurea rezervei de incendiu 

pentru etapa de perspectivă. Se 

propune rezervor nou cu 

capacitatea de 500 m3 

Statie de pompare apa 

potabila – extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţeaua de 

distributie este necesară 

prevederea unei pompe 

suplimentare 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Statie de clorinare - extindere buc 1 

Pentru asigurarea unei doze de 

clor de corectie la iesirea din 

rezervorul de inmagazinare se 

suplimenteaza instalatia de 

clorinare existenta 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ,   

compartimentat,  cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 

intretinere si atelier mecanic. 

5 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 14.658 

Extinderile retelei de distributie 

(inclusiv debitmetre, traductoare 

de presiune, bransamente si 

hidranti) propuse au scopul de a 

asigura accesul la apa de calitate 

pentru toti consumatorii din 

localitățile Poșta - Bălăceanca 

6 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Realizarea unui concept SCADA 

pentru preluare datelor din 

sistem si transmiere la 

dispeceratul central. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de 

tratare, rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute 

pentru rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – 

Parte desenata – Posta – Balaceanca (Sectiunea 16). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Bălăceanca - Poșta este prezentat schematic astfel: 
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Figură 9.2-2 Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Bălăceanca - Poșta 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S   – sursa de apă – debit furnizat de Apa Nova București ; 

SP – staţii de pompare apă; 

A   – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare – – dezinfectie cu clor; 

R   – construcţii de înmagazinare; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

     – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.1.2.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul total necesar a fi asigurat de sursa este de 18,0 l/s. 

Tabel 9.2-10 - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Posta-Balaceanca: 

Debitul necesar pentru sistemul Posta-
Balaceanca 

Qsursa  (l/s) 

18,0 

Debit asigurat in prezent 0,0 

Debit necesar   
(va fi asigurat din sursa ANB) 

18,0 

Întrucât forajele existente nu asigură calitatea apei conformă cu normele în vigoare, acestea nu au mai fost puse in 

functiune.  

Sursa de apa identificata pentru asigurarea debitului de apa necesar, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.3, este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operator Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea 

unui punct de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 
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Imediat după punctul de racord la rețeaua Apa Nova se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic 

prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Posta. Forajele existente vor fi 

trecute in conservare prin grija Operatorului Regional. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.1.2.2 Conducta de aducțiune 

In vederea asigurarii debitului necesar alimentarii cu apa a localitatilor Posta si Balaceanca, se va realiza o conducta de 

aductiune cu o lungime totala de 10.820 m si diametru de De 180 mm. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 23 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare urmatoare subtraversari: 

- 1 subtraversare cale ferata; 

- 1 subtraversare DNCB; 

- 2 subtraversare drum national; 

- 2 subtraversare drum judetean; 

- 1 supratraversare comuna a raului Dambovita si centura Bucuresti. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in Volumul III - Parte desenata – Sectiunea 16.  

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.2. - Breviarul de 

calcul–Posta-Balaceanca. 

9.2.1.2.3 Statii de pompare - extindere 

In incinta SP Glina se vor monta 1+1 pompe pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare pe conducta de aductiune 

până în gospodaria de apa existenta Poşta. 

Sunt prevăzute 1+1 pompe cu următoarele caracteristici: Q= 66,96 m3/h, H=45 m. 

Informatiile constructive pentru statiile de pompare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati – gospodarie de apa. 

9.2.1.2.4 Gospodaria de apa Posta 

In gospodaria de apa Posta se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura alimentarea cu apa a localitatilor 

Posta si Balaceanca: 

- Extindere capacitate de inmagazinare cu 500 m3; 

- Extindere statie de pompare; 

- Extindere capacitate statie de clorinare; 

- Pavilion administrativ. 

Rezervor de inmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.2, volumul necesar de inmagazinare este de 1.100 m3.  

Tabel 9.2-11  -  Capacitatea de inmagazinare sistem Posta-Balaceanca 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.100 2 x 300  1 x 500  
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In vederea asigurarii volumului de compensare orară şi zilnică, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa de 

perspectiva a fost prevăzut un rezervor suplimentar cu capacitatea V = 500 m3. 

Astfel, gospodaria de apa se va extinde cu suprafata necesară pentru amplasarea noului rezervor.  

Rezervorul a fost dimensionat astfel încât să asigure împreună cu rezervoarele existente o capacitate totala de  

înmagazinare de 1100 m3, din care volumul de refacere a rezervei de incendiu reprezinta 360 m3.  

Dimensionarea volumului de inmagazinare este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.2. - Breviarul de 

calcul – Posta-Balaceanca. 

Statie de  pompare apa potabila - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurată de grupul de pompare existent, în incinta gospodariei de apa dar și 

prin adăugarea a 1+1 pompe suplimentare care să asigure necesarul aferent etapei de perspectiva. 

Noul grup de pompare va fi amplasat in statia de pompare existenta si va avea caracteristicile: Q=137,74 m3/h și H=51m și 

turație variabilă.  

Conform breviarului de calcul prezentat in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.2. - Breviarul de calcul – Posta - 

Balaceanca, debitul de verificare al reţelei în caz de incendiu va putea fi asigurat cu echipamentele care asigură alimentarea 

reţelei la consum normal.  

Statie de clorinare - extindere 

In gospodăria de apa Poșta se va extinde instalatia de clorinare existenta.  

Dezinfectia apei se va face in doua faze: 

 Pentru faza de dezinfecție se va folosi instalaţia de dozare clor existentă cu reglaj automat în funcție de debitul 

de apă intrata in sistem și de doza presetată. 

 Pentru faza de corectie, se va instala in statia de clorinare existenta, un grup de 1+1 instalatii de dozare 

controlate automat în funcție de senzorul de clor rezidual. Punctul de injectie este  amplasat după rezervoarele 

de înmagazinare în aval de senzor. 

Pentru o doză medie de Cl2 de 1 mg/l consumul de clor va fi de cca. 50 kg/luna. 

Pavilion administrativ 

In incinta gospodariei de apa Posta s-a prevazut un pavilion administrativ, compartimentat astfel:  

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

- birou, grup sanitar, hol de acces;  

- doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitatile de intretinere.  

Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică 

pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

pavilionul administrativ. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Poşta 

 Se vor asigura toate rețelele exterioare (din incinta), necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

din gospodaroa de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei în zona afectată de extinderi: sistematizare verticală, 

peisagistică, drumuri de acces, alei pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv 

sistem antiefractie incinta; 

 Se va asigura racordarea la rețeaua electrică; 

 Se vor asigura toate lucrările de automatizare și monitorizare cerute integrate SCADA pentru întreaga schemă 

tehnologică. 
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Gospodăria de apă Poşta va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea echipamentelor 

din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

Amplasarea obiectelor din cadrul gospodărieide apa este prezentată în Volumul III - Parte desenata – Sectiunea 16: Planul 

de situație IF - CER - PS 04 - R02, iar schema tehnologică este prezentata in planul IF - CER - ST 02 - R02. 

9.2.1.2.5 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatile Posta si Balaceanca, se prevad 

urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de polietilenă de inaltă densitate (PEID), cu diametre cuprinse intre 63 si 

160 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 14.658 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-12  - Extinderea rețelei de distribute - sistem Poșta-Bălăceanca 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 466 

110 11.352 

125 1.167 

160 1.673 

Total 14.658 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata in Anexa nr 9A, sectiunea 9.2.1.2. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 638 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm şi De 25 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Posta - Balaceanca este prezentata in tabelele 

urmatoare. 

Tabel 9.2-13 - Bransamente propuse sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32/25 638 
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Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 72 de cămine de vane; 

 s-au prevazut 119 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm si De 100 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 

m între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 

mm, în lungime totală de L=357 m; 

 camine pentru monitorizare debit presiune: S-au prevazut 2 camine de monitorizare de debit si 8 

traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de 

facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe 

reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 7 subtraversări ale drumului județean DJ301A  

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.1.2.6 Sistem SCADA  

In Gospodăria de apă GA Posta, in pavilionul administrativ, se va amenaja un compartiment cu rol de dispecerat SCADA, 

unde se vor monitoriza si comanda toate echipamentele si instalatiile existente in GA Posta, punctele de masura debit si 

presiune de pe retea, precum si  SPAU-urile din aglomerarea Poșta - Bălăceanca. 

Statiile de pompare (SP din GA Glina si SP din GA Posta) sunt proiectate sa functioneze in mod automatizat, iar datele vor fi 

transmise in dispeceratul SCADA din GA Posta. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA 

9.2.1.2.7 Impactul masurilor propuse - sistem Posta - Balaceanca 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca se urmareste cresterea nivelului 

serviciului de alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, prin prelevarea debitului necesar 

din ANB si prevederea statiei de clorinare. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-14 - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Posta-Balaceanca 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. 
Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 3.820 4.459 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.2 
Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0 90,00 

2.4.14 
Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0 125 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,49 1,56 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,67 10,82 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  
% din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 10,13 24,79 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  
% din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 
Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 60,83 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) 
% din 

2.2.1 
0 10,89 

2.5.4 
Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0 7,30 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0 31,68 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  
1000 

kWh/a 
0,00 208,72 

2.7.2 
Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0 1,03 

2.8.4 
Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0 100,00 

In prezent, in localitatile Posta si Balaceanca există un sistem de alimentare cu apă, care nu este pus in functiune, deoarece 

sursa existentă nu asigura apa la calitatea ceruta de normativele in vigoare. 

Prin investitiile propuse prin actualul proiect si ca efect al investitiilor aflate in derulare, procentul populatiei bransate la 

reteaua de alimentare cu apa va fi de 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 

100%. 
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La nivelul Operatorului Regional, ca urmarea a dezvoltarii si implementarii strategiilor privind reducerea pierderilor, se 

estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va avea o valoare de 7,30% după implementarea proiectului. De 

asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșament vor avea o valoare de 31,68 l/brans/zi. 

Consumul mediu de electricitate estimat pentru localitățile Poșta – Bălăceanca pe statie de pompare și gospodărie de apă, 

va avea o valoare de 208,72 mii kWh/an. 

Tabel 9.2-15  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si  intretinere la alimentare cu apa - 

sistem de alimentare cu apa Posta - Balaceanca 

Nr. crt. Valoare 

inainte de 

proiect [€/an] 

Valoare 

dupa 

 proiect 

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 20.871,56 

In prezent, in localitățile Posta, Balaceanca nu exista un sistem de 

alimentare cu apă funcțional. Prin implementarea proiectului, vor apare 

costuri atat în ceea ce privește energia, personalul, reactivii cât și 

mentenanța sistemului 

Reactivi  0,00 197,10 

Personal  0,00 0,00 

Mentenanta 0,00 6.193,82 

Alte costuri 0,00 19.603,22 

Cost apa din 

sursa ANB 
0,00 113.588,26 

TOTAL 0,00 160.453,96 
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9.2.1.3 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA TANGANU - CALDARARU 

Sistemul de alimentare cu apa Tanganu - Caldararu deserveste localitatile Tanganu si Caldararu si este situat in vecinatatea 

estica a municipiului Bucuresti. 

Localitatea Tanganu nu dispune in prezent de sistem de alimentare cu apa. 

In localitatea Caldararu exista un sistem de alimentare cu apa, dar acesta nu a fost pus in functiune datorita lipsei sursei de 

apa. 

Numarul de locuitori din sistemul Tanganu – Caldararu, care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 

2045, de 7.412 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Tanganu - Caldararu 

(conform capitol 4, subcapitol 4.2.3.4.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 

capitol 8, subcapitol 8.3.5. 

Tabel 9.2-16  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Tanganu-Caldararu 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 
Racord la sistemul ANB buc 1 

In prezent, sursa de apa pentru 

sistemul Tanganu - Caldararu 

nu  este asigurata. 

2 

 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 9.072 

Pentru transportul apei de la 

punctul de racord ANB la GA 

Tanganu, respectiv de la GA 

Tanganu la caminul amplasat in 

zona GA Cernica, sunt necesare 

conducte de aductiune  

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 2.430 

3 

Gospodari

a de apa 

GA   

Tanganu 

Statie de clorinare - extindere buc 1 

Instalatia de dezinfectie cu clor 

va asigura dezinfectia apei 

furnizate consumatorilor in 

vederea respectarii Legii 

Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 

2011. 

Rezervoare de inmagazinare - 

extindere buc 2 

Pentru asigurarea capacitatii de 

inmagazinare aferenta 

sistemului de alimentare cu apa 

Tanganu - Caldararu sunt 

prevazute a se executa 2 

rezervoare de inmagazinare cu 

de 650 m3 fiecare 

Statie de pompare - extindere buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea este 

necesară prevederea unei statii 

de pompare 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ,   

compartimentat,  cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 

intretinere si atelier mecanic. 

4 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere  m 14.660 

Extinderile retelei de distributie 

(inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti) au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din Tanganu si 

Caldararu.  

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern 

de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Caldararu - Tanganu, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de 

tratare, rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute 

pentru rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volumul III – 

Parte desenata –Cernica – Tanganu (Anexa 16). 

Sistemul de alimentare cu apă al Tânganu – Caldararu este prezentat schematic, astfel: 

 

Figură 9.2-3 - Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Tânganu Căldăraru 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă - debit furnizat de Apa Nova București (ANB); 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
43 

A – aducţiune; 

ST – staţia de tratare (clorinare); 

R – construcţii de înmagazinare; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.1.3.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 21,0 l/s, debit ce va fi asigurat prin realizarea 

unui racord la sistemul de distributie operat de ANB. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Tanganu – Caldararu este prezentat in tabelul 

urmator. 

Tabel 9.2-17  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Tanganu - Caldararu: 

Debitul necesar pentru sistemul Qsursa  (l/s) 

21,0 

Debit asigurat in prezent 0 

Debit necesar   

(va fi asigurat din sursa ANB) 
21 

 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea debitului, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, subcapitol 8.3.5, 

este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operator Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea a unui punct de 

racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 

Imediat după punctul de racord la rețeaua Apa Nova se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic 

prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Tanganu. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati – sursa.  

9.2.1.3.2 Conducta de aducțiune 

In vederea asigurarii alimentarii cu apa a localitatilor Tanganu si Caldararu, s-a prevazut conducta de aductiune cu 

lungimea totala de 11.502 m, dupa cum urmeaza: 

- 9.072 m, cu De 200 mm, conducta de aductiune de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa ANB la 

gospodăria de apă din Tânganu. Conducta va transporta Qsursa pentru sistemul Tanganu-Caldararu; 

- 2.430 m, De 140 mm, conducta de aductiune de la gospodaria de apa Tanganu la caminul amplasat in zona 

gopodariei de apa existenta Cernica, conducta care va transporta Qor max pentru reteaua de distributie Caldararu. Din 

acest camin transportul apei spre reteaua din Caldararul se va face pe conducta existenta.   

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in Volumul III – Parte desenata Tanganu – Caldararu – 

Anexa 16.  

Conductele de aductiune proiectate au fost dimensionate pentru urmatoarele debite: 

- Qsursa Tanganu-Caldararu = 21,0 l/s; 

- Qormax Caldararu = 11,6 l/s; 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 30 cămine de vane, astfel: 
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 - 18 camine de vane pe conducta de aductiune de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa ANB la 

gospodăria de apă din Tânganu,  

 - 12 camine de vane pe conducta de aductiune de la gospodaria de apa Tanganu spre Caldararu. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.5. - Breviarul de calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati – aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa ANB la gospodaria de apa 

Tanganu sunt necesare urmatoare subtraversari: 

- 2 subtraversare A2; 

- 1 subtraversare DJ 301B; 

- 4 subtraversari vale locala; 

- 1 subtraversare DJ 301; 

- 1 subtraversare Centura Bucuresti; 

- 1 subtraversare DN CB; 

- 1 subtraversare cale ferata; 

- 1 subtraversare rau Colentina; 

Lucrarile de subtraversarea a autostrăzii A2 vor fi echipate cu elemente de protecție si secționare pentru eventualele 

operațiuni de mentenanță. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale.  

9.2.1.3.3 Gospodarie de apa Tanganu 

In gospodaria de apa Tanganu se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura alimentarea cu apa a localitatilor 

Tanganu si Caldararu: 

 Statie de clorinare; 

 Rezervoare de inmagazinare cu apa:  2 x 650 m3; 

 Statie de pompare; 

 Pavilion administrativ.  

Amplasarea obiectelor tehnologice in cadrul Gospodariei de apa Tânganu este prezentată în Volumul III – Parte desenata – 

Anexa 16, planul de situație IF - CER - PS 03 - R02 și iar schema tehnologică este prezentata in planul IF - CER - ST 03 - 

R02. 

 

Figură 9.2-4– Schema bloc a gospodăriei de apă Tânganu 

SCHEMA BLOC A GOSPODARIEI DE APA GA TANGANU

Racord la reteaua Mun. Bucuresti

Statie de pompare

Injectie Cl2
Rezervoare de inmagazinare

La retea distributie
Tanganu

Cl2 rezidual

La retea distributie 
Caldararu
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Debitele de dimensionare pentru statia de tratare sunt: 

- Debitul sursei: 21,0 l/s; 

- Debitul de dimensionare pentru statia de clorinare: 21,0 l/s;  

- Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea: 42,9 l/s (din care 31,3 l/s pentru reteaua de distributie 

Tanganu si 11,6 l/s pentru reteaua de distributie Caldadaru). 

Statie de clorinare - extindere 

Apa prelevata din sistemul ANB este tratata, fiind necesara numai o corectie suplimentara a cantitatii de clor.  

In acest sens, in gospodaria de apa Tanganu, s-a prevazut o statie de clorinare, amplasata intr-un container metalic, care 

va avea in componenta: 

 Pentru etapa de dezinfectie: se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 500 g/h) cu reglaj automat în 

funcție de debitul de apă brută și de doza presetată. Punctul de injectie va fi la intrarea in rezervor 

 Pentru dezinfectia finala: se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 200 g/h) controlat automat în 

funcție de senzorul de clor rezidual amplasat după rezervorul de înmagazinare și va avea punctul de injecție în aval 

de senzor. 

Pentru o doză medie de Cl2 de 1 mg/l  consumul de clor va fi de cca. 55 kg/luna. 

Dezinfecţia apei cu clor, va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.  

Rezervor de înmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.5, volumul necesar de inmagazinare este de 1.300 m3.  

Tabel 9.2-18  -  Capacitatea de inmagazinare sistem Tanganu 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.300 -  2 x 650  

Pentru asigurarea compensării orare şi zilnice in localitatile Tanganu si Caldararu, dar și pentru asigurarea rezervei de 

incendiu au fost prevăzute două rezervoare cu capacitatea de 650 m3 fiecare, ce se vor amplasa în incinta GA Tanganu. 

Rezervoarele a fost dimensionate astfel încât să asigure volumul rezervei de incendiu de 394 m3 pentru combaterea unui 

incendiu teoretic şi cosumul pe durata acestuia, fiind necesar un volum total de înmagazinare de 1.300 m3, (vezi Volumului 

II – Anexe – Anexa 3.3.5. - Breviarul de calcul). 

Stație de pompare - extindere 

Statia de pompare din GA Tanganu va fi prevazuta cu doua grupuri de pompare, astfel: 

 Presiunea apei în sistemul de distribuție Tanganu va fi asigurată de grupul de pompare, avand caracteristicile Q = 

31,3 l/s și H = 32 m și turație variabilă, prevazut si cu o pompă de rezervă.  

 Presiunea apei în sistemul de distribuție Căldăraru va fi asigurată de grupul de pompare avand caracteristicile Q = 

11,6 l/s și H = 45 m și turație variabilă, prevazut si cu o pompă de rezervă. 

Pentru asigurarea cerințelor impuse de funcţionare la incendiu la care a fost verificată rețeaua localității, s-a prevazut o 

pompă de incendiu cu caracteristicile Q = 10 l/s și H = 32 m. 

Statia de pompare va fi amplasata intr-un container metalic. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

Pavilion administrativ 

In incinta gospodariei de apa Tanganu s-a prevazut un pavilion administrativ, compartimentat astfel:  

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 
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- birou, grup sanitar, hol de acces;  

- doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitatile de intretinere.  

Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică 

pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

pavilionul administrativ. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Tânganu 

 Se vor asigura toate rețelele exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor din gospodaroa 

de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv sistem antiefractie incinta;  

 Se va asigura racordarea la rețeaua electrică; 

 Gospodăria de apă GA Tânganu va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura 

funcționalitatea obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.1.3.4 Rețea de distributie  

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din sistemul de alimentare cu apa Tanganu - 

Caldararu, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Extinderile propuse se vor realiza in localitatea Tanganu. In localitatea Caldararu nu sunt prevazute investitii, deoarece 

aceasta este conformata integral din punct de vedere al acoperirii cu retele. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de polietilenă de inaltă densitate (PEID), cu diametre De 110 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 14.660 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-19  - Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Tanganu 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

110 14.660 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea  9.1.1.5. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 797 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 25 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Tanganu este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-20  Bransamente propuse sistemul de alimentare cu apa Tanganu 

Diametru  branşament 

 (mm) 

Nr. branşamente  

(buc) 

25 797 
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Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 67 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 129 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L = 387 m; 

 S-au prevazut 2 camine pentru monitorizare debit si 7 traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit 

vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. raductorii de presiune 

vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 10 subtraversari ale drumului judetean DJ 301; 

- 1 subtraversare de cale ferata. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.1.3.5 Sistem SCADA 

In pavilionul administrativ propus in gospodăria de apă GA Tanganu, se prevede un  dispecerat SCADA, in care se vor 

monitoriza si comanda toate echipamentele si instalatiile existente in GA Tanganu, punctele de masura debit si presiune de 

pe retea, precum si  SPAU-urile din aglomerarea Tanganu. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.1.3.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Tanganu - Caldararu 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Tanganu se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului necesar 

din ANB si prevederea unei statii de clorinare. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare, 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Tanganu - Caldararu, sunt prezentati in tabelul urmator. 

Tabel 9.2-21  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Tanganu-Caldararu 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect 

Dupa 

proiect 

2.1.1. 
Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 4.730 5.521 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de % din 0,00 100,00 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect 

Dupa 

proiect 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 2.1.1 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 90,00 

2.4.14 
Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie si aductiuni) 
loc/km 0 152 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 1,81 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,00 11,50 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  
% din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 10,05 24,71 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  
% din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 
Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 74,47 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) 
% din 

2.2.1 
0,00 10,89 

2.5.4 
Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0,00 6,48 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 28,03 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  
1000 

kWh/a 
0,00 136,42 

2.7.2 
Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 0,55 

2.8.4 
Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va fi de 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Consumul specific se estimeaza ca va fi de 90 l/om,zi. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va inregistra o valoare de 6,48% după implementarea 

proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor avea o valoare de 28,03 l/brans/zi. 

Se prevăd extinderi ale conductelor de aducțiune cu 11,50 km, iar rețeaua de distribuție se va extinde cu 14,66 km. 
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Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Tânganu - Căldăraru sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, 

consumul mediu de electricitate va avea o valoare de 136,42 mii kWh/an. 

Tabel 9.2-22  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa - 

sistem de alimentare cu apa Tanganu 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 13.641,70 In prezent, in localitățile 

Tanganu si Căldăraru nu 

există sisteme funcționale de 

alimentare cu apă. Prin 

implementarea proiectului, 

datorită realizării rețelelor de 

distribuție, a gospodăriilor de 

apă, stații de pompare, etc. 

vor apare costuri de operare 

atât în ceea ce privește 

energia, reactivii, personalul 

cât și mentenanța. Întrucât 

alimentarea cu apă a 

sistemului se va realiza 

printr-un racord la rețeaua 

ANB, apar și costuri în acest 

sens. 

Reactivi  0,00 197,10 

Personal 0,00 16.216,22 

Mentenanta 0,00 12.809,00 

Alte costuri 0,00 20.382,04 

Cost apa din sursa 

ANB 
0,00 137.484,35 

TOTAL 0,00 200.730,40 
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9.2.1.4 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA JILAVA 

Sistemul de alimentare cu apa Jilava, deserveste localitatea Jilava, situat in vecinatatea sudica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, de 21.114 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Jilava (conform 

capitolul 4, subcapitol 4.2.3.12.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 

capitol 8, subcapitol 8.3.9. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-23  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Jilava 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 
Racord la sistemul ANB buc 1 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de a asigura 
necesarul de debit la etapa de 
perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 
realizarea unui punct de racord 
la sistemul ANB 

2 

Conducta 
de 
aductiune 

(*) 

Conducta de aductiune (*) - 
extindere 

m 5.406 

Pentru transportul apei de la 
punctul de racord ANB  la 
gospodaria de apa Jilava, este 
necesara realizarea unei 
conducte de aductiune 

3 

Gospodari
e de apa 
noua 
Jilava 

Statie de clorinare - extindere buc 1 

Statia de clorinare va asigura 
dezinfectia apei prelevate din 
racordul la sistemul de 
alimentare cu apa ANB. 

Rezervoare de inmagazinare - 

extindere buc 2 

In vederea asigurarii capacitatii 
de inmagazinare, au fost 

prevazute masuri de investitie 

pentru realizarea a doua 
rezervoare de inmagazinare cu 
capacitatea de 1.500 m3 fiecare. 

Statie de pompare - extindere buc 1 

Pentru asigurarea presiunii in 

reteaua de distributie Jilava la 
etapa de perspectiva a fost 
prevazuta o statie de pompare a 
apei.  

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 
pavilion administrativ,   

compartimentat, cu rol de 
dispecerat SCADA, spatiu de 
intretinere si atelier mecanic. 

4 
Retea de 
distributie 

Retea de distributie - extindere  m 26.830 

Extinderile retelei de distributie 
(inclusiv debitmetre, traductoare 

de presiune, bransamente si 

hidranti) au scopul de a asigura 
accesul la apa de calitate pentru 
toti consumatorii din localitatea 
Jilava 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Retea de distributie - 
reabilitare 

m 155 

Reteaua de distributie propusa 
spre reabilitare prin inlocuire 
este realizata in 1970 si au fost 
inregistrate numeroase avarii 
pana la scoaterea din functiune 

din anul 2013 deoarece 
conexiunea la ANB a fost inchisa. 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern de 
operare, inclunzand 
automatizare si control SCADA la 
nivel local pentru obiectele noi 

construite si reteaua de 
distributie 

   (*) Conducta de aductiune va transporta si debitul sursa necesar sistemului de apa 1 Decembrie, cuprinzand 

localitatile 1 Decembrie si Copaceni, aflat in aria operatorului Euro Apavol 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Jilava (Anexa 13). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Jilava este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-5 – Schema generala a sistemului de alimentare cu apa Jilava 

S - ANB – racord la sistemul de distributie Apa Nova Bucuresti (ANB); 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – staţia de clorinare 

R – rezervor de înmagazinare; 

SR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.1.4.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa pentru sistemul de alimentare Jilava este de 62,22 l/s. 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.9, este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operator Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea 

unui punct de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
52 

Imediat după punctul de racord la rețeaua Apa Nova se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic 

prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Jilava. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava este prezentat in tabelul urmator. 

Tabel 9.2-24  -   Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava: 

Debitul necesar pentru Jilava  

Qsursa  (l/s) 

62,22 

Debit asigurat in prezent 

(din sursa subterana) 
0 

Debitul suplimentar 

(va fi asigurat din sursa ANB) 
62,22 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.1.4.2 Conducta de aducțiune 

Transportul debitului de apa tratata de la punctul de racord ANB se va realiza prin intermediul unei conducte de aductiune 

cu diametrul de 400 mm pana la Gospodaria de apa Jilava (propusa prin proiect), conducta ce va deservi atat sistemul 

Jilava cat si sistemul 1 Decembrie (sistem de alimentare cu apa ce nu este in aria prezentului proiect).  

Conducta de aductiune proiectata aa fost dimensionata pentru urmatoarele debite Qcalcul Jilava+1 Decembrie = 109,42 l/s (din care 

62,22 l/s pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava si 47,20 l/s pentru sistemul de alimentare cu apa 1 Decembrie). 

Amplasarea conductei de aductiune este reprezentata schematic in Volumul III – Parte desenata Jilava - (Anexa 13). 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute aproximativ 22 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Dimensionarea conductei de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.15– Breviarul de calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Suplimentar, pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversare a drumului national DN5;  

- 1 subtraversare cale ferata și bretea de legatura intre DN5 – Strada Odaii – centura Bucuresti; 

- 1 subtraversare a drumului judetean DJ401A;  

- 2 supratraversari parau; 

Subtraversarile vor fi echipate cu vane de secționare, dispozitive de aerisire și va fi protejate cu termoizolație. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.1.4.3 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatea Jilava, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 reabilitarea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 
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Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre De 110 mm, De 

160 mm, De 280 mm, De 315 şi De 355 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 26.830 m, 

si va avea urmatoarea distributie pe diametre: 

Tabel 9.2-25  -  Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Jilava 

Diametru 
[mm] 

Lungime 
[m] 

110 22.140 

160 3.397 

280 866 

315 345 

355 82 

Total 26.830 

Datorita numarului mare de avarii inregistrate pe conducta de legatura intre sistemul de alimentare cu apa al municipiului 

Bucuresti si sistemul de alimentare cu apa al localitatii Jilava, precum si a incetarii acordului de furnizare al serviciului de 

alimentare cu apa cu ANB, tronsonul de retea de distributie amplasat de-a lungul soselei Giurgiului a fost abandonat. In 

cadrul prezentei documentatii, se propune reabilitarea tronsonului de retea de distributie a localitatii Jilava  pe o lungime de 

155 m si diametrul De 160 mm. 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa 9A, sectiunea 9.1.1.13. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.216 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametrul De 32 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Jilava este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-26  -  Bransamentele pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava 

Diametru  
branşament (mm) 

Nr. branşamente (buc) 

32 1.216 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 117 cămine de vane; 

 s-au prevazut 321 de hidranţi subterani cu diametrele Dn 80 mm si Dn 100 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 

100 m între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 

90 mm, în lungime totală de L = 963 m; 

 S-au prevazut 12 camine pentru monitorizare debit si 8 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. raductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 
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Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Pentru a respecta conditiile impuse de CNAIR, in perspectiva modernizarii Centurii Bucurestiului, pe traseul conductei de 

distributie apa PEID, De 280 mm, in sectorul situat pe breteaua de legatura intre DN 5 (soseaua Giurgiului) – strada Odai a 

fost prevazuta executia unei galerii edilitare sub breteaua de legatura. Galeria edilitara va fi vizitabila, cu sectiunea 

interioara de 1,70 x 2,00 m, in lungime de 55 m, care va adaposti conducta de aductiune De 315 mm, conducta de 

distributie apa De 280 mm si conducta de refulare apa uzata De 160 mm. 

Suplimentar, pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 6 subtraversari de drum national DN5 – pentru conducte principale de distributie; 

- 6 subtraversari de drum national DN5 – pentru conducte de bransament; 

- 5 subtraversari de drum judetean DJ401A; 

- 1 subtraversare de cale ferata; 

- 1 subtraversare comuna a Centurii Bucuresti DNCB si de cale ferata; 

- 2 supratraversari vale locala necadastrata; 

- 1 supratraversare de rau Sabar. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.1.4.4 Sistem SCADA 

Sectiunea de control va fi prevazută cu echipamentul necesar pentru a transmite datele de stare ale obiectelor statiei de apă 

și a receptiona comenzi sau prescrieri noi pentru parametrii tehnologici de la dispeceratul central.  

Sistemul se va bloca daca limitele de clor rezidual pe refularea statiei de pompare nu se inscrie in limitele impuse de 

tehnolog. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Caminele de monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor 

avarii. 

Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.1.4.5 Gospodăria de apă Jilava 

In gospodaria de apa Jilava se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura alimentare cu apa a localitatii Jilava: 

 Instalatie de dezinfectie cu clor gazos – care va asigura si clorarea debitului pentru sistemul de alimentare 1 

Decembrie; 

 Rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 2 x 1500 m3 – care asigura si tranzitul debitului pentru sistemul 

de alimentare 1 Decembrie; 

 Statie de pompare a apei pentru reteaua de distributie Jilava; 

 Pavilion administrativ 

 Sistem SCADA. 

Debitele de dimensionare pentru gospodaria de apa sunt: 

- Debitul sursei:  62,22 l/s + 47,20 l/s = 109,42 l/s = 393,91  m3/h; 

- Debitul de dimensionare pentru instalatia de dezinfectie cu clor: 62,22 l/s + 47,20 l/s = 109,42 l/s = 393,91 m3/h; 
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- Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea Jilava: 81,41 l/s = 293,1 m3/h. 

Pentru alimentarea retelei de distributie aferenta sistemului de apa 1 Decembrie, se va realiza o statie de pompare 

amplasata in incinta GA Jilava, care nu face obiectul prezentului proiect. 

Statie de clorinare - extindere 

In acest sens s-a prevazut o statie de clorinare care va avea in componenta: 

 Pentru dezinfecție se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 1000 g/h) cu reglaj automat în 

funcție de debitul de apă brută și de doza presetată. 

 Se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 500 g/h) controlat automat în funcție de senzorul de 

clor rezidual amplasat după rezervorul de înmagazinare și va avea punctul de injecție în aval de senzor. 

Pentru o doză medie de Cl2 de 1 mg/l, consumul de clor va fi de cca. 170 kg/luna. 

Pe plecarea din stația de pompare se vor lua măsuri de monitorizare și transmitere a debitului și presiunii introduse în rețea. 

Amplasarea obiectelor in cadrul gospodariei de apa Jilava este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Jilava planul de 

situație IF - JIL - PS 01 - R02, iar schema tehnologica este prezentata in planul IF - JIL - ST 01 - R02. 

Rezervor de înmagazinare - extindere 

In vederea asigurarii capacitatii de inmagazinare, au fost prevazute masuri de investitie pentru realizarea a doua rezervoare 

de inmagazinare cu capacitatea de 1.500 m3 fiecare. 

Pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu au fost prevăzute două 

rezervoare cu capacitatea V = 2 x 1.500 m3, ce se va amplasa în incinta GA. Rezervoarele au fost dimensionate, astfel încât 

să asigure volumul de refacere a rezervei de incendiu de 805 m3 pentru un număr de două incendii teoretice simultane, fiind 

necesar un volum total de înmagazinare de 3.000 m3. 

Informatiile constructive pentru rezervorul de inmagazinare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati – 

gospodarie de apa. 

Stație de pompare - extindere 

Pentru asigurarea presiunii in reteaua de distributie Jilava la etapa de perspectiva a fost prevazuta o statie de pompare a 

apei.  

Capacitatea de pompare pentru asigurarea debitului de 81,41 l/s = 293,08 m3/h va fi asigurată prin montarea unui grup de 

4 (3+1) pompe. 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurată de grupul de pompare din incinta GA cu caracteristicile Q = 81,41 l/s 

= 293,08 m3/h și H = 44 m și turație variabilă. Statia de pompare va fi amplasata intr-un container metalic. 

Pentru asigurarea necesarului de apa, in conditiile producerii a 2 incendii simultane, la care a fost verificata reteaua, se va 

instala o pompa de incendiu cu caracteristicile: Q = 75 m3/h, H = 45 m si turatie variabila. 

Informatiile constructive pentru statia de pompare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati – gospodarie de 

apa. 

Pavilion administrativ 

In incinta gospodariei de apa Jilava s-a prevazut un pavilion administrativ, compartimentat astfel:  

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

- birou, grup sanitar, hol de acces;  

- doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitatile de intretinere.  

Gospodăria de apă GA Jilava va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea obiectelor 

din gospodărie în caz de avarie. 
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Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru masura pH si clor rezidual si o lada frigorifica 

pentru transportul probelor catre laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

pavilionul administrativ. 

9.2.1.4.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Jilava 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Jilava, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-27  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Jilava 

Nr. 
crt. 

Indicator U.M. 
Inainte de 

proiect 
Dupa 

proiect 

2.1.1. 
Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 
apa) 

loc 13.181 15.728 

2.1.2 
Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 
alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 
2.1.1 

0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 95,00 

2.4.14 
Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 
distributie + aductiuni) 

loc/km 0 297,00 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 
de pompare, statiei de tratare) 

m3/zi 0,00 0,22 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,00 5,41 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  
% din 
2.4.7 

0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 20,78 47,61 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  
% din 
2.4.10 

0 1 

2.5.1 
Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 165,03 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) 
% din 
2.2.1 

0,00 8,31 

2.5.4 
Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 
tehnologice in statia de tratare) 

% 0 4,98 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 
presiune de 30 -40 m) 

l/brans/zi 0,00 63,78 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect 

Dupa 

proiect 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  
1000 
kWh/a 

0,00 276,44 

2.7.2 
Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 
volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 

kWh/m³ 0,00 0,38 

2.8.4 
Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 
2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 
2.4.19 

0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa estimat va fi 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Consumul specific se estimeaza ca va fi de 95 l/om,zi. 

De asemenea, rețelele de distribuție se vor extinde cu aproximativ 28,18 km, iar un procent de aproximativ 1% din 

lungimea rețelei existente va fi reabilitat. Ca urmare a celor descrise mai sus, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de 

apă in retea va avea valoarea de 4,98% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de 

branșamente vor avea o valoare de 63,78 /brans/zi după realizarea proiectului. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Jilava sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul mediu 

de electricitate estimat va avea o valoare de 276,44 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o valoare de 8,31%, prin contorizarea tuturor 

consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si debitelor, astfel 

incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim. 

Tabel 9.2-28  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Jilava 

Articol de cost 

Valoare inainte de 
proiect 

[€/an] 

Valoare dupa 
proiect 

[€/an] 

Comentarii 

Energie 0,00 27.643,67 Ca urmare a extinderii 
rețelei de distribuție și a 
creșterii volumului de apă 
produs, precum și ca 
urmare a realizarii 

gospodăriei de apă, 
costurile cu personalul, 
energia, reactivii si 
mentenanța vor crește. 
De asemenea, vor apare 
și costuri cu apa din sursa 
ANB, deoarece sursa de 

alimenatre cu apa va fi 
asigurata prin racord la 
ANB 

Reactivi 0,00 433,62 

Personal 0,00 16.216,22 

Mentenanta 0,00 21.328,20 

Alte costuri 0,00 0,00 

Cost apa din sursa 
Bucuresti 

0,00 449.718,69 

TOTAL 0,00 515.340,39 
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9.2.2 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA CU SURSA MIXT 

9.2.2.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PANTELIMON 

Sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, deserveste orasul Pantelimon, situat in vecinatatea estica a municipiului 

Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2045, va fi de 55.424 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Pantelimon (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.2.1.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.4. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-29 -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Sursa de apa 

Racord la sistemul ANB buc 2 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 

realizarea a doua puncte de 

racord la sistemul ANB 

Front de captare subterana - 

reabilitare 
buc 2 

Integrare in sistemul SCADA a 

doua foraje existente ce au fost 

realizate din surse locale. 

2 
Conducta de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 1.723 

Pentru transportul apei de la 

punctul de racord ANB la staţia 

de pompare SP-P respectiv de la 

punctul de racord ANB (PR-D) la 

GA Dobroesti, sunt necesare 

conducte de aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 3.742 

3 
Statie de 

pompare 

Statie de pompare (SP-P) - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea presiunii 

necesare consumatorilor este 

necesara o statie de pompare 

4 

Gospodaria 

de apa GA   

Pantelimon 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Cele doua statii de tratare 

pentru, reducere Mn si NH4 in 

GA Panteliomn respectiv pentru 

Fe, Mn si NH4 in GA Dobroesti, 

vor asigura potabilizarea apei 

prelevate din sursa subterana 

existenta, in vederea asigurarii 

conformarii cu Directiva 

Consiliului 98/ 83/CE si Legea 

Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 2011. 

5 

Gospodaria 

de apa GA 

Dobroesti 

existenta 

Stație de tratare - extindere buc 1 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Statie de pompare aa potabila 

- extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea in caz 

de incendiu este necesară 

prevederea unei pompe 

suplimentare pentru incendiu 

6 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 30.392 

Extinderile retelei de distributie 

inclusiv debitmetre, traductoare 

de presiune, bransamente si 

hidranti, au scopul de a asigura 

accesul la apa de calitate pentru 

toti consumatorii din orasul 

Pantelimon 

7 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Gospodăriile de apă GA 

Pantelimon si Dobroesti dispun 

in prezent de dispecerate 

SCADA, dispecerate care se vor 

extinde pentru a prelua si datele 

transmise de la obiectele pentru 

care s-au prevazut investitii prin 

prezentul proiect 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, investitiile prevăzute pentru extinderea sistemului se vor realiza la etapa 

de perspectivă anul 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – 

Parte desenata – Pantelimon (Anexa 4). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Pantelimon este prezentat schematic astfel: 
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Figură 9.2-6– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Pantelimon 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S (PS) – Sursa de apă - front captare constituit din foraje echipate cu pompe submersibile  

S (ANB) -  racord la sistemul de distributie Apa Nova București (ANB); 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la sursa la rezervoare; 

ST – staţia de tratare –se va realiza tratarea pentru sursa subterană existentă; 

R – rezervor de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie,; 

– debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.1.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul total necesar a fi asigurat de sursa este de 191,1 l/s, respectiv un debit orar maxim de 

221,1 l/s . 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.4 este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operat de Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea a 

doua puncte de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 

Pentru calcului debitului necesar a fi asigurat din sursa de apa ANB, s-au avut in vedere urmatoarele considerente:  

 o zona a retelei de distributie va fi alimentata – ca si in prezent – direct din sursa ANB din punctul de racord din 

Bulevardul Biruintei (PR-P1); 

 rezervorul de inmagazinare din GA Dobroesti poate asigura compensare orara pentru o valoarea  a debitului sursa 

de 36 l/s, 
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 o zona a retelei de distributie va fi alimentata direct din sursa  ANB, neexistand capacitate de inmagazinare 

disponibila la rezervorul de inmagazinare din GA Pantelimon, sau posibilitate de extindere in acest amplasament. 

Astfel, debitul ce urmeaza a fi asigurat din sistemul ANB a fost determinat avand in vedere valoarea debitul maxim orar 

necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon este prezentat in tabelul urmator. 

Tabel 9.2-30 - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon 

Debitul necesar de dimensionare pentru 

Pantelimon 

Qsursa  (l/s) Qor max  (l/s) 

191,1 221,1 

Debit asigurat in prezent, 

Din care: 

 din sursa subterana Dobroesti, 

    (prin GA Dobroesti) 

 

 din sursa subterana Pantelimon, 

    (prin GA Pantelimon) 

 

 din punctul de racord (la ANB) existent    

(PR-P1), (direct in retea) 

60,3 

 

 12 

 

 

 39,3 

 

 

 9 

67,2 

 

 13,4 

 

 

 43,8 

 

 

 10 

Debit suplimentar (deficit), necesar  a fi 

asigurat din sursa ANB, din cele doua puncte 

de racord, astfel: 

 din punctul de racord Dobroesti  

(PR-D), (prin  GA Dobroesti) 

 

 din punctul de racord Pantelimon  

(PR-P2), (direct in retea) 

 

130,8 

 

 

 36* 

 

 

 94,8 

 

153,9 

 

 

 40,3 

 

 113,6*

* 

 

Nota: 
* Qsursa = 36 l/s – debit pentru care exista capacitate de inmagazinare disponibila in gospodaria de apa GA Dobroesti. 
** Qor max = 113,6 l/s – debit preluat din reteaua ANB, ce va fi distribuit direct in reteaua de distributie 

Conform concluziilor analizei de opţiuni, Capitolul 8.3.4.2, debitul suplimentar necesar pentru sistemul de alimentare cu apa 

Brăneşti, in valoare de 35,8 l/s, va fi asigurat din sursa ANB, din punctul de racord (PR-P2). 

Pentru asigurarea suplimentului de debit aferent etapei de perspectivă s-a optat pentru racord la rețeaua de distribuție Apa 

Nova București prin 2 puncte de bransare, astfel:  

 Punct de branșare (PR-P2) – se vor preleva  149,4 l/s (113,6 l/s pentru sistemul Pantelimon si 35,8 l/s debit 

suplimentar pentru Brăneşti) la o presiune de 3,0 bar. Punctul de racord este situat în zona de graniță dintre 

București și Pantelimon, pe DN3.  Din acest punct conducta de aducţiune asigură transportul apei până la staţia de 

repompare (SRP) propusă a se realiza in cadrul prezentei investitii si la gospodăria de apă existentă GA Pantelimon. 

 Punct de branşare(PR-D) – se vor preleva  36 l/s. Punctul de racord este amplasat pe strada Dobroești-Fundeni, 

din localitatea Dobroești. Din acest punct conducta de aducţiune asigură transportul apei la gospodaria de apa 

Dobroeşti.  
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Imediat după punctele de racord la rețeaua Apa Nova se vor prevedea cămine echipate cu debitmetre electromagnetice 

prevăzute cu echipamente de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Pantelimon. 

Front de captare subterana – reabilitare  

Din cele 11 puturi forate ce alcatuiesc frontul de captare al sistemului de alimentare cu apa, 9 foraje sunt nou realizate, prin 

POS Mediu fiind integrate in sistemul SCADA. Cele 2 puturi existente inaintea realizarii lucrarilor prin POS Mediu si executate 

din surse locale nu au fost integrate in sistemul SCADA.  Se propune si integrarea acestor foraje pentru o monitorizare si 

exploatare corespunzatoare a intregului sistem.   

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.1.2 Conducta de aductiune 

In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar alimentarii cu apa a orasului Pantelimon, se vor realiza 2 conducte de 

aductiune, cu o lungime totala de 5.465 m, dupa cum urmeaza: 

- Conducta de aductiune de la punctul de racord PR-P2 la statia de pompare proiectată (SP-P) amplasată pe 

Bulevardul Biruinţei. 

  Conducta de aductiune are o lungime totala de L = 1.723 m De 450 mm spre statia de pompare (SP-P),  

- Conducta de aductiune de la punctul de racord PR-D la gospodăria de apă GA Dobroești cu o lungime totala de L = 

3.742 m, De 250 mm.  

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductelor de aductiune vor fi prevăzute aproximativ 11 cămine de vane. 

In fiecare punct de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a 

debitului și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în dispeceratul SCADA din GA Pantelimon. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in scheme urmatoare si in Volumul III – Parte desenata 

Pantelimon (Anexa 4).  

 

Figură 9.2-7Schema conductelor de aducțiune propuse 

Conductele de aductiune proiectate au fost dimensionate pentru urmatoarele debite: 

- Qcalcul Pantelimon = 149,4 l/s (din care 35,8 l/s pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti); 

- Qcalcul Dobroesti = 36 l/s; 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.3 - Breviarul de calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Punct de racord
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STATIE
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 BRANESTIPunct de racord

conducta APANOVA
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PANTELIMON
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9.2.2.1.3 Statii de pompare - extindere 

Stație de pompare (SP-P) 

Deoarece alimentarea cu apa a unei parți a retelei de distributie din oraşul Pantelimon se face direct din rețeaua potabilă a 

operatorului Apa Nova București, pentru asigurarea presiunii necesare consumatorilor s-a prevăzut o staţie de pompare. 

Statia de pompare va fi amplasata pe bulevardul Biruintei, conform planului de situatie prezentat in Volumul III – Parte 

desenata – Pantelimon (Anexa 4) 

Statia de pompare va fi echipata cu un grup de pompare cu caracteristicile Q=540,0 m3/h și H=36 m și turație variabilă, 

amplasat intr-o clădire tip container. Pentru aspiratia pompelor s-a prevazut un rezervor tampon cu V = 9 m3. 

Din aceasta statie de pompare se va asigura atat presiunea necesara in reteaua de distributie Pantelimon, cat si pe 

conducta de aductiune care alimenteaza gospodaria de apa Branesti. 

Informatiile constructive pentru statiile de pompare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati – Gospodarie de apa. 

9.2.2.1.4 Gospodaria de apa Pantelimon 

In gospodaria de apa Pantelimon se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de 

sursa subterana existenta, constituita din cele 9 foraje amplasate pe teritoriul localitatii Pantelimon: 

 Staţie de tratare pentru reducerea manganului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa subterană 

existentă;  

Debitele de dimensionare pentru statia de tratare sunt: 

- Debitul sursei: 39,3 l/s 

- Debitul de dimensionare pentru statia de tratare: 43,8 l/s   

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.2.1.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate realizate. 

Statia de tratare se va construi in incinta gospodariei de apa existente din Pantelimon. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (eliminarea amoniului prin clorinare la breakpoint) 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

- Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 

Amplasarea obiectelor din cadrul Gospodăria de apa este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Pantelimon, (Anexa 

4). 
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Plecând de la cele menționate prezentăm obiectele care vor face parte din schema tehnologică: 

Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor manganului și amoniului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se 

va realiza reducerea manganului si eliminarea amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu clor.  Bazinul va fi prevăzut cu 

minimum două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 40 de minute.  

Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. In același bazin se poate oxida  manganul cu condiția ca in prealabil să se asigure 

ridicarea pH cu soluție de NaOH sau Na2CO3. 

In cazul in care manganul se reduce cu KMnO4 atunci bazinul de oxidare va avea un compartiment inseriat separat cu timp 

de trecere de 10 minute.  

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA PANTELIMON
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Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesară treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, va fi de minimum 1+1 și vor fi prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre, etc). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 155,6 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Filtre cu strat filtrant nisip cuartos 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a manganului este necesară, în linia tehnologică, o treaptă de filtrare cu filtre sub 

presiune multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de precipitat. Straturile filtrante vor fi minimum 2, de medii filtrante 

diferite cum ar fi antracit și nisip cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru reținerea oxizilor de metale. 

In cazul adoptării variantei cu filtre sub presiune cu masă catalitică se elimină din schema tehnologică bazinul de contact 

pentru preoxidare și treapta de coagulare – floculare. 

In cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu va mai fi necesar in procesul de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea manganului se face direct in 

filtre la pH-ul natural al apei brute. 

Vitezele aparente de filtrare trebuie să fie de max. 15m/h.  

Sunt prevăzute 3 filtre sub presiune cu diametrul de 2,2 m fiecare. 

Filtre cu strat filtrant carbune activ granular (CAG) 

Schema tehnologică va cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Filtrele CAG 

vor fi sub presiune funcționând la viteze aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de 

minimum 8 minute.  

Sunt prevăzute 5 filtre sub presiune cu diametrul de 2,2 m fiecare. 

Este prevazuta o cladire comuna pentru bateria de filtre CAG si filtrele cu nisip cuartos și va cuprinde minimum: conductele 

de legătură, vanele electrice necesare, debitmetre pentru echirepartiția debitului etc.  

Rezervor de inmagazinare 

Apa rezultata din procesul de filtrare va fi inmagazinata in rezervorul de inmagazinare existent. 

Dezinfecție apei 

Pentru preoxidare se va utiliza instalaţia de clorare existentă, realizată prin POS Mediu, cu funcţionare automată funcţie de 

debitul apei brute şi doza presetată.  

Pentru dezinfectia finala a apei se va utiliza instalaţia de clorare existentă, automată, realizată prin POS Mediu cu 

capacitatea de 500 g Cl2/h.  
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Suplimentar, se va prevedea o instalaţie de dozare clor gazos pentru ajustarea finală, ce va fi amplasata in cladirea statiei 

de clorinare existente.  

Noua instalatie de clorinare are capacitatea de 200 g Cl2/h si este prevazuta cu control automat în funcție de senzorul de 

clor rezidual. Punctul de injecţie al clorului pentru corecţie finală este conducta generală de refulare din staţia de pompare.  

Sistemul SCADA va asigura reglajul debitelor de clor funcţie de citirea debitul apei brute, dupǎ urmǎtoarea relaţie: 

Q dozare= D*Q*3.6  [g/h] 

Unde: 

- D este doza stabilitǎ [mg/l]; 

- Q debitul la intrarea în staţie [l/s], transmis la SCADA. 

Statia de pompare in retea 

Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie se va realiza prin statia de pompare existenta. 

Recuperarea apei de la spălare filtre 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată, decantată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un 

debit instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Linia de recuperarea apă va fi dimensionată pe 

minimum două sublinii de proces care cuprind: rezervor de apa tratara si statie de pompare. 

Rezervor de apă tratată pentru spalare filtre 

Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, va fi prevăzut un rezervor de apă tratată astfel încât apa pentru 

spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de distribuție. Acest bazin va fi 

executat astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 24 min. şi un număr de 4 spălări pe zi. 

Stație de pompare apă de spălare 

Pentru spălarea filtrelor se va prevedea o stație de pompare cu cameră uscată prevăzută cu minimum 1+1 agregate cu 

rotor centrifugal.  

Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului recirculat.  

Statia de pompare va fi amplasata in apropierea rezervorului de apa tratata pentru spalarea filtrelor. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol, iar apa 

decantată va fi colectată şi dirijată în bazinul de preoxidare. 

Tratare nămol 

Precipitatul decantat va fi evacuat la o platformă cu pat drenant care va asigura deshidratarea pană la un conținut de 

substanță uscată de minimum 35%. Platforma va fi acoperită. 

Reactivi și gospodăria de reactivi 

Reactivii utilizați în schema de tratare sunt următorii: 

 Clor gazos și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 Clor gazos pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 
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Instalațiile reactivilor vor fi amplasate în două construcții separate: clădirea stației de clorinare (existenta, realizata prin POS 

mediu), respectiv clădirea gospodariei de reactivi nou proiectata.  

Reactivii (alţii decât clorul) şi pompele de dozare reactivi se vor amplasa in cladirea gospodariei de reactivi. Recipienții de 

stocare s-au dimensionat pentru cantitatea de stocare necesară pentru perioadă de 30 de zile.   

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (7 foraje sunt echipate prin POS Mediu, pentru 2 foraje se prevad echipamente de 

monitorizare prin prezentul proiect); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție (debitmetrul este montat prin programul POS Mediu 

într-un camin existent). 

- Debitmetre prevăzute în cadrul bateriilor de filtre, pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Pantelimon 

 Toate clădirile se vor asigura cu funcționalitățile necesare: instalații interioare adecvate unei operări în condiții 

corespunzătoare; 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor tehnologice 

din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale pentru obiectele noi; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul 

probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in cladirea 

administrativa existenta. 

 Gospodaria de apa Pantelimon va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.1.5 Gospodaria de apa Dobroesti 

In gospodaria de apa existenta la Dobroesti se prevad investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana existenta, constituita din cele 2 foraje amplasate pe teritoriul localitatii Dobroesti:  

 Staţie de tratare pentru reducerea fierului, manganului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa 

subterană existentă;  

Prin realizarea acestei investitii se vor indeplini conditiile de calitate pentru apa potabila furnizată consumatorilor din orasul 

Pantelimon. 

Debitele de dimensionare pentru obiectele gospodariei de apa sunt: 

- Debitul sursei subterane: 12 l/s 

- Debit sursa prelevat din reteaua ANB:36 l/s 

- Debit de dimensionare pentru statia de tratare: 12 l/s 
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Statie de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în capitolul 4 au fost prevăzute o serie de măsuri pe baza 

studiilor de calitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din cele 2 foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

- Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

Amplasarea obiectelor din cadrul  Gospodăria de apaDobroești este prezentată în planul de situație in cadrul Volumului III – 

Parte desenata – Pantelimon (Anexa 4). 
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Plecând de la cele menționate prezentăm obiectele care pot face parte din schema tehnologică: 

Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor fierului și amoniului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va 

realiza eliminarea fierului prin oxidare și a amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu clor.  Bazinul va fi prevăzut cu minimum 

două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 30 de minute.  

Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. In același bazin se poate oxida și manganul cu condiția ca in prealabil să se asigure 

ridicarea pH cu soluție de NaOH sau Na2CO3. 

In cazul in care manganul se reduce cu KMnO4 atunci bazinul de oxidare va avea un compartiment inseriat separat cu timp 

de trecere de 10 minute.  

Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesară treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, va fi amplasată o stație de pompare pentru ridicarea presiunii 

necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, va fi de minimum 1+1 și vor fi prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre, etc). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 47,50 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Filtre cu strat filtrant nisip cuartos 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a Fe/Mn este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune 

multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de precipitat. Filtrele multimedia vor fi prevăzute în recipiente sub presiune 

amplasate într-o clădire separată împreună cu toate instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de legătură, 

vane electrice, pompe spălare, suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului). Straturile filtrante vor fi minimum 2, de 

medii filtrante diferite cum ar fi antracit și nisip cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru reținerea 

oxizilor de metale. 

In cazul adoptării variantei cu filtre sub presiune cu masă catalitică se elimină din schema tehnologică bazinul de contact 

pentru preoxidare și trepta de coagulare – floculare. 

Vitezele aparente de filtrare indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15m/h. Vor fi prevăzute 2 filtre sub presiune cu 

diametrul de 2,0 m fiecare. 

In cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu vor mai fi necesar proces de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea Fe/Mn se face diresct in filtre la 

pH natural al apei brute. 

Filtre cu strat filtrant carbune activ granular (CAG) 
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Schema tehnologică va cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Filtrele CAG 

vor fi sub presiune funcționând la viteze aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de 

minimum 8 minute.  

Vor fi prevăzute 2 filtre sub presiune cu diametrul de 2,0 m fiecare. 

S-a prevazut o cladire comuna pentru bateria de filtre CAG si filtrele cu nisip cuartos, care va cuprinde minimum: conductele 

de legătură, vanele electrice necesare, debitmetre pentru echirepartiția debitului etc.  

Rezervor de inmagazinare 

Apa rezultata din procesul de filtrare va fi inmagazinata in rezervorul de inmagazinare existent. 

Dezinfecție apei 

Pentru preoxidare se va utiliza instalaţia de clorare existentă, realizată prin POS Mediu cu capacitatea de 4000 g Cl2/h, cu 

funcţionare automată funcţie de debitul apei brute şi doza presetată.  

Pentru dezinfecţie se va utiliza instalaţia de clorare existentă, automată, realizată prin POS Mediu cu capacitatea de 200 g 

Cl2/h.  

Suplimentar pentru ajustarea finala, se va prevedea o instalaţie de dozare clor gazos pentru ajustarea finală, ce va fi 

amplasata in cladirea statiei de clorinare existente. 

Noua instalatie de clorinare are  capacitatea de 200 g Cl2/h si este prevazuta cu control automat în funcție de senzorul de 

clor rezidual. Punctul de injecţie al clorului pentru corecţie finală este conducta generală de refulare din staţia de pompare.  

Statie de pompare - extindere 

Presiunea apei necesara pentru alimentarea consumatorilor din Pantelimon, va fi asigurata de grupul de pompe existent. 

Din verificarea funcţionării reţelei la incendiu a rezultat necesară prevederea unei pompe suplimentare, cu caracteristicile 

Q= 36 m3/h, H=40m, ce va funcţiona la incendiu împreună cu grupul de pompe existent. Aceasta se va amplasa în staţia de 

pompare existentă în Gospodaria de apa Dobroeşti. 

Recuperarea apei de la spălare filtre 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată, decantată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un 

debit instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Linia de recuperarea apă va fi dimensionată pe 

minimum două sublinii de proces care cuprind: rezervor de apa tratara si statie de pompare. 

Rezervor de apă tratată pentru spalare filtre 

Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, va fi prevăzut un rezervor de apă tratată astfel încât apa pentru 

spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de distribuție. Acest bazin va executat 

astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 24 min., si un numărul de 3 spălări pe zi. 

Stație de pompare apă de spălare 

Pentru spălarea filtrelor, pe filiera de proces, se va prevedea stația de pompare cu cameră uscată prevăzută cu minimum 

1+1 agregate cu rotor centrifugal. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului. 

Statia de pompare va fi amplasata in apropierea rezervorului de apa tratata pentru spalarea filtrelor. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Tratare nămol 
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Precipitatul decantat va fi evacuat gravitațional la o platformă cu pat drenant care va asigura deshidratarea pană la un 

conținut de substanță uscată de minimum 35%. De aici nămolul va fi transportat la cea mai apropiată stație de epurare. 

Platforma va fi acoperită. 

Reactivi și gospăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul diverselor scheme de tratare sunt următorii: 

 Clor și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 Clor pentru dezinfecție; 

 Coagulant pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Instalațiile reactivilor vor fi amplasate în două construcții separate: clădirea stației de clorinare (existentă) respectiv clădirea 

stației de reactivi, prevazuta prin prezentul proiect. Recipienții de stocare s-au dimensionat pentru cantitatea de stocare 

necesară pentru perioadă de 30 de zile.   

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (foraje sunt echipate pentru monitorizare SCADA prin POS Mediu); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție. 

- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 

Alte lucrări necesare în Gospodaria de apa Dobroeşti 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor tehnologice 

din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale pentru obiectele noi; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul 

probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in cladirea 

administrativa existenta. 

 Gospodăria de apă Dobroeşti va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.1.6 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii acceslui la apa potabila pentru toti consumatorii din orasul Pantelimon, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 
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Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de polietilenă de inaltă densitate (PEID), cu diametre cuprinse intre 110 si 

400 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 30.392 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-31  - Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Pantelimon 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

110 14.952 

125 151 

140 1.340 

160 2.395 

180 1.671 

200 2.804 

315 1.076 

400 6.003 

TOTAL 30.392 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.3. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.288 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm şi De 63 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Pantelimon este prezentata in tabelele 

urmatoare. 

Tabel 9.2-32  - Bransamente propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32,63 1.288 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 135 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 256 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L=756 m; 
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 Camine pentru monitorizare debit presiune: S-au prevazut 11 camine de monitorizare de debit si 25 

traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de 

facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe 

reteaua de distributie. 

Pentru a respecta conditiile impuse de CNAIR, in perspectiva modernizarii drumului nationa DN3, pe traseul conductei de 

distributie apa PEID, De 400 mm, in sectorul situat intre strada Plantelor – strada Gradinarilor a fost prevazuta executia 

unei galerii edilitare amplasata in afara partii carosabile. Galeria edilitara va fi vizitabila, cu sectiunea interioara de 1,50 x 

2,50 m, pozata la 2,5 m adancime, in lungime de 1.194 m, care va adaposti conducta de distributie apa De 400 mm si 

conducta de canalizare apa uzata Dn 250 mm. 

Pentru a respecta conditiile impuse de CNAIR, in perspectiva modernizarii drumului nationa DN3, pe traseul conductei de 

distributie apa PEID, De 110 mm, in sectorul situat intre strada Strandului – strada Gradinarilor a fost prevazuta executia 

unei galerii edilitare amplasata in afara partii carosabile. Galeria edilitara va fi vizitabila, cu sectiunea interioara de 1,50 x 

5,00 m, in lungime de 834 m, care va adaposti conducta de distributie apa De 110 mm, conducta de refulare si conducta de 

canalizare apa uzata Dn 250 mm. 

Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 9 subtraversări ale drumului național DN3;  

- 2 subtraversări ale drumului județean DJ301; 

- 2 subtraversări ale Centurii București DNCB si cale ferata; 

- 1 subtraversare de DNCB; 

- 3 subtraversări vale locala. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.1.7 Sistem SCADA 

Toate obiectele din sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, pentru care s-au prevazut investitii vor fi integrate in SCADA 

existent, care va fi extins prin prezentul proiect. 

Gospodăriile de apă GA Pantelimon si Dobroesti dispun in prezent de dispecerate SCADA, dispecerate care se vor extinde 

pentru a prelua si datele transmise de la obiectele pentru care s-au prevazut investitii prin prezentul proiect, astfel: 

- Dispeceratul SCADA din GA Pantelimon va prelua: obiectele noi din GA, statia de pompare situata pe bulevadul 

Biruintei, doua foraje existente (care nu au fost integrate in SCADA prin POS Mediu), reteaua de distributie si SPAU-

rile din aglomerarea Pantelimon.  

- Dispeceratul SCADA din GA Dobroesti va prelua: obiectele noi din GA Dobroesti.  

Sectiunea de control va fi prevazută cu echipamentul necesar pentru a transmite datele de stare ale obiectelor și a 

receptiona comenzi sau prescrieri noi pentru parametrii tehnologici de la dispeceratul central.  Sistemul se va bloca daca 

limitele de clor rezidual pe refularea statiei de pompare nu se vor inscrie in limitele tehnologice.  

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.2.1.8 Impactul masurilor propuse  - sistem Pantelimon 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea statiilor de tratare pentru apa prelevata din sursele subterana 

existenta. 
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- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, sunt prezentati in tabelul urmator 

Tabel 9.2-33  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Pantelimon 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 28.424 36.911 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
32,54 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 97,24 103,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 117 322 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 2,42 4,82 

2.4.7 Lungime aductiuni km 6,53 12,00 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 72,40 102,79 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 369,60 1104,96 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
27,97 19,05 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 15,60 9,32 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 84,68 70,08 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
194,91 1503,4 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,40 0,75 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
12,41 100,00 

Prin investitiile propuse, precum si dupa implementarea masurilor de investitii propuse prin programul POS Mediu, procentul 

populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 32,54% inainte de proiect, la 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

In urma creșterii gradului de confort al locuitorilor, consumul specific casnic va inregistra o creștere de la 97,24 l/om,zi, la 

103 l/om,zi.  

Prin implementarea, la nivelul Operatorului Regional, a strategiilor privind reducerea pierderilor, se estimeaza ca procentul 

pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 15,60% inainte de proiect, la 9,32% după implementarea proiectului. De 

asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor inregistra o scădere de la 84,68 l/brans/zi, la 70,08 

l/brans/zi. 

Se prevăd extinderi ale conductelor de aducțiune cu 5,47 km, iar rețeaua de distribuție se va extinde cu 30,392 km. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Pantelimon sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 194,91 mii kWh/an la 1503,044 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 27,97% la 19,05%, prin 

contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si 

debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim.  

Tabel 9.2-34  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa - 

sistem de alimentare cu apa Pantelimon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Articol de cost Valoare inainte 

de proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  19.491,00 150.339,64 

Ca urmare a extinderii rețelei 

de distribuție și a creșterii 

volumului de apă produs, 

precum și în urma extinderii 

gospodăriilor de apă, costurile 

cu personalul, energia, 

reactivii si mentenanța vor 

crește. De asemenea se vor 

suplimenta și costurile cu apa 

din sursa ANB, deoarece 

debitul solicitat de la ANB va fi 

mai mare. 

Reactivi  0,00 73.421,80 

Personal 89.050,80 234.808,03 

Mentenanta 17.374,50 65.288,07 

Alte costuri 10.397,32 39.256,55 

Cost apa din sursa 

ANB 
82.030,10 1.293.311,13 

TOTAL 218.343,72 1.856.425,21 
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9.2.2.2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BRANESTI 

Sistemul de alimentare Branesti deserveste localitatile Branesti, Izlaz, Pasarea si Vadu Anei si este situat in estul judetului 

Ilfov. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de sistemul de alimentare cu apa, la nivelul anului 2045 va fi de 18.043 locuitori. 

Pentru localitatile Branesti si Izlaz, in cadrul POS Mediu s-au prevăzut o serie de îmbunătățiri ale infrastructurii de apă, prin 

Contractul de Lucrări ”Extindere și modernizare sisteme de apă și canalizare menajeră în localitățile Brănești și Islaz”. 

Pentru acest contract, finantarea a fost prevazuta intial a fi asigurata prin POS Mediu ulterior, dupa data de 31.12.2015 

(data de expirare a perioadei de eligibilitate a POS Mediu), s-a luat decizia includerii lucrarilor respective in POIM, (conform 

adresei Beneficiarului nr. 59/03.02.2016, anexa nr 9B) (fiind numit in continuare CL10, ,conform strategiei de achizitiidin 

prezentul proiect). 

Investitiile pentru sistemul de alimentare cu apa prevazute prin contractul mai sus mentionat (CL10), preluate spre 

finantare in prezentul proiect, sunt in curs de executie si cuprind: 

- Extindere sistemului de alimentare cu apa in localitatea Branesti:  

 rețea de distribuție din PEID, PE80, cu o lungime totală L = 6.422 m. Pe rețeaua de distribuție au fost 

prevăzuți un număr de 3 hidranți de incendiu cu diametrul Dn 80 mm; 

 branșamente consumatori în număr de 398 bucăți, cu diametrul Dn 25 mm; 

 s-au prevăzut 3 puncte de monitorizare a presiunii și transmitere  a datelor prin GPS/GRPS. 

- Extindere sistemului de alimentare cu apa in localitatea Izlaz:  

 conducta de aductiune cu lungimea de 321 m; 

 gospodarie de apa: instalatie de clorinare, statie de pompare si rezervor tampon; 

 extindere rețea de distribuție din PEID, PE80, cu o lungime totală L =  3.749 m. Pe rețeaua de distribuție au 

fost prevăzuți un număr de 3 hidranți de incendiu cu diametrul Dn 80 mm; 

 extindere branșamente consumatori în număr de 455 bucăți, cu diametrul Dn 25 mm; 

 s-au prevăzut 3 puncte de monitorizare a presiunii și transmitere  a datelor prin GPS/GRPS. 

Pentru aceste investitii indicatorii tehnico-economici si de performanta sunt inclusi in prezentul proiect. 

In deplină concordanță cu cerințele și nivelul infrastructurii de apă existente la momentul actual, cât și cu lucrarile cuprinse 

in contractul de lucrari CL10, sau prevazut prin prezentul proiect investitii, astfel incat la finalul proiectului sa se asigure 

conformarea atat pentru infrastructura de apa cat si pentru cea de apa uzata .  

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Branesti (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.1.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.4. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-35  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Branesti 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 
Racord la sistemul ANB buc 1 

Sursa existenta nu are 
capacitatea de a sigura 
necesarul de debit la etapa de 
perspectiva. Debitul 
suplimentar necesar se va 
asigura prin realizarea unui de 

racord la sistemul Pantelimon. 

2 Conducta 

de 

Conducta de aducțiune - 

extindere 
m 8.260 Pentru transportul apei din 

punctele de bransare la 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

aductiune 
Conducta de aducțiune - 

extindere  

(conform contract CL 10) 

m 321 

gospodariile de apa (alimentare 

cu apa GA 2 Branesti si GA 
Islaz) sunt necesate conducte 
de aductiune 

3 

Gospodari
a de apa 

GA1 

existenta 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru 
reducere Fe, Mn si NH4, va 
asigura potabilizarea apei 

prelevate din sursa subterana, 
in vederea asigurarii 
conformarii cu Directiva 
Consiliului 98/ 83/CE si Legea 
Calităţii Apei nr.458/2002, 
completată de Legea nr. 
311/2004 si republicata in 

2011. 

4 

Gospodari
a de apa 

GA2 
proiectata 

Statie de clorinare - extindere buc 1 

Instalatia de dezinfectie cu clor 
va asigura dezinfectia apei 
furnizate consumatorilor in 
vederea respectarii Legii 
Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 
311/2004 si republicata in 
2011. 

Statie de pompare apa 
potabila - extindere 

buc 1 

Pentru asigurarea presiunii 
necesare alimentarii cu apa a 

locuitorilor este necesara 
prevederea unei statii de 
pompare. 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea capacitatii de 

inmagazinare aferenta 
sistemului de alimentare cu apa 

Branesti este necesara marirea 
capacitatii de inmagazinare cu 
2000 m3 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 
pavilion administrativ,   

compartimentat, cu rol de 
dispecerat SCADA, spatiu de 
intretinere si camera tehnica. 

5 

Gospodari
a de apa 
GA Islaz  

(conform 
contract 
CL 10) 

Statie de clorinare - extindere buc 1 

Instalatia de dezinfectie cu clor 
va asigura dezinfectia apei 
furnizate consumatorilor in 

vederea respectarii Legii 
Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 
311/2004. 

Statie de pompare apa 
potabila - extindere  

buc 1 
Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea este 
necesară prevederea unei statii 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

de pompare. 

6 
Retea de 
distributie 

Retea de distributie - extindere 

(inclusiv extinderile de retea 
prevazute in contractul CL 10)  

m 43.487 

Extinderile retelei de distributie, 
inclusiv debitmetre, traductoare 
de presiune, bransamente si 
hidranti, au scopul de a asigura 
accesul la apa de calitate pentru 

toti consumatorii din Branesti, 
Pasarea si Islaz 

7 SCADA Sistem SCADA buc 1 

In GA1 Branesti, dispeceratul 
existent se va up-grada astfel 
incat sa se preia noile 

echipamente si instalatii 

prevazute in acest 
amplasament, echipamentele si 
instrumentatia ce vor fi 
prevazute in GA Islaz si 
monitorizarea retelei prevazute 
prin CL10, precum siinformatii 

de la dispeceratul din GA2. 

In GA2 Branesti se va proiecta 
si executa un dispecerat SCADA 
in care se vor monitoriza si 
comanda toate echipamentele 
si instrumentatia ce vor fi 
prevazute in GA2, puncte de 

masura debit si presiune de pe 
retaua de apa si SPAU-urile din 
aglomerarea Branesti. Acest 
dispecerat va transmite data la 

GA1 Branesti, dar si la 
dispeceratul central. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti, investitiile prevăzute extinderea sistemului se vor realiza la etapa de 

perspectivă anul 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – 

Parte desenata –Branesti (Anexa 5). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Branesti este prezentat schematic astfel: 
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Figură 9.2-8 – Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Brănești 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S (PS)– Sursa de apă - front captare existent; 

 S (ANB)  sursa de apa asigurata de Apa Nova București (ANB) prin intermediul sistemului Pantelimon; 

A – aducţiune; 

ST – staţia de tratare  

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.2.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 56,82 l/s. 

In prezent sursa existenta asigura 21,0 l/s. 

Conform concluziilor analizei de opţiuni, Capitolul 8.3.4.2, debitul suplimentar necesar pentru sistemul de alimentare cu apa 

Brăneşti, in valoare de 35,8 l/s, va fi asigurat din sursa ANB, prin realizarea a unui de racord la sistemul de distributie al 

orasului Pantelimon.. 

Racordul la sistemul de alimentare cu apă Pantelimon se va realiza la tronsonul principal al retelei de distributie cu diametrul 

De 400 mm, situat pe Bulevardul Biruintei, la iesirea din Pantelimon. În punctul de racord sunt asigurate condițiile de debit 

suplimentar de 35,82 l/s și de presiune de 33,0 m. 
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Tabel 9.2-36  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti: 

Debitul necesar pentru Branesti Qsursa  (l/s) 

56,82 

Debit asigurat in prezent 

 din sursa subterana Branesti  

(4 foraje existente) 

21 

 

Debitul suplimentar (deficit)  

 va fi asigurat din sursa ANB  

(prin racord la sistemul Pantelimon) 

35,82 

Imediat după punctul de racord la rețeaua Pantelimon se va prevede un cămin echipat cu debitmetru electromagnetic 

prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Branesti. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati – sursa de apa. 

9.2.2.2.2 Conducta de aducțiune 

In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar alimentarii cu apa a sistemului Branesti, se vor realiza doua conducte de 

aductiune, cu o lungime totala de 8.581 m, dupa cum urmeaza: 

 Conducta de aducțiune cu lungimea de 8.260 m din PEID, Dn 280 mm de la punctul de racord la reteaua de 

distributie Pantelimon pana la GA2 Brănești. 

 Conducta de aducțiune cu lungimea de 321 m, din PEID, Dn 160 mm, din punctul de racord la rețeaua de distribuție 

Brănești pana la GA Islaz, conform contractului de lucrari (CL 10) preluat din POS Mediu. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 28 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.4 - Breviarul de calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune propuse, sunt necesare lucrari de traversare dupa cum urmeaza: 

- 3 subtraversări ale drumului național DN3,  

- 1 subtraversare cale ferata; 

- 1 subtraversare a drumului judetean DJ100; 

- 1 subtraversare acumulare Branesti I de pe râul Pasărea. 

Pe traseul conductei de aductiune aferente CL 10, nu sunt necesare lucrari de traversare. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in Volumul III – Parte desenata Branesti (Anexa 5).  

9.2.2.2.3 Gospodăria de apă GA1 existenta Branesti 

In gospodaria de apa existenta Branesti (GA 1) se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei 

prelevata de sursa subterana (4 foraje): 

 Staţie de tratare pentru reducerea manganului, fierului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa 

subterană existentă;  
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Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei subterane: 21,0l/s = 75,6 m3/h 

Debit de dimensionare pentru statia de tratare: 23,1 l/s=83,16 m3/h 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.1.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate si tratabilitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

- Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 

Amplasarea obiectelor din cadrul  Gospodăria de apa este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Branesti – Anexa 5.  
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Plecând de la cele menționate prezentăm obiectele care pot face parte din schema tehnologică: 

Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor fierului și amoniului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va 

realiza eliminarea fierului prin oxidare și a amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu clor. Bazinul va fi prevăzut cu minimum 

două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 40 de minute.  

Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. In același bazin se poate oxida și manganul cu condiția ca in prealabil să se asigure 

ridicarea pH cu soluție de NaOH sau Na2CO3. 

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA1 BRANESTI

Apa bruta de la forajele F1 - F5

Masurare debit

Preoxidare

Coagulare

Floculare

Bazin contact

COAGULANT

P1 P2

F1 F2 F3 Filtre multimedia

F5 F6 F7 Filtre CAG

KMnO4

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

Dezinfectie Cl2

Cl2 rezidual

Apa recuperata de la spalareCl2 preoxidare

F4
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In cazul in care manganul se reduce cu KMnO4 atunci bazinul de oxidare va avea un compartiment inseriat separat cu timp 

de trecere de 10 minute.  

Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările pentru coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesară treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, va fi de minimum 1+1 și vor fi prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre, etc). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 83,2 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Filtre cu strat filtrant nisip cuartos 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a Fe/Mn este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune 

multimediaîn linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de 

precipitat. Straturile filtrante vor fi minimum 2, de medii filtrante diferite cum ar fi antracit și nisip cuarțos cu granulozități și 

adâncimi corespunzătoare pentru reținerea oxizilor de metale.  

In cazul adoptării variantei cu filtre sub presiune cu masă catalitică se elimină din schema tehnologică bazinul de contact 

pentru preoxidare și treapta de coagulare – floculare. 

In cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu vor mai fi necesar proces de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea Fe/Mn se face direct in filtre la 

pH natural al apei brute. 

Vitezele aparente de filtrare indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15m/h.  

Sunt prevăzute 4 filtre sub presiune cu diametrul de 1,5 m fiecare. 

Filtre cu strat filtrant carbune activ granular (CAG) 

Schema tehnologică cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Filtrele CAG vor 

fi sub presiune funcționând la viteze aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de 

minimum 8 minute.  

Sunt prevăzute 3 filtre sub presiune cu diametrul de 2,0 m fiecare  

Este prevazuta o cladire comuna pentru bateria de filtre CAG si filtrele cu nisip cuartos, cladire unde vor fi amplasate si: 

conductele de legătură, vanele electrice necesare, debitmetre pentru echirepartiția debitului etc.. 

Rezervor de inmagazinare 

Apa rezultata din procesul de filtrare va fi inmagazinata in rezervorul de inmagazinare existent. 

Dezinfecție apei 

Pentru preoxidare se va prevede o instalaţie de clorare cu capacitatea de 1000 g Cl2/h, cu funcţionare automată funcţie de 

debitul apei brute şi doza presetată.  
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Pentru dezinfectie se va utiliza instalaţia de clorare existentă, automată, realizată prin POS Mediu cu capacitatea de 500 g 

Cl2/h.  

Suplimentar, in cladirea statiei de clorinare existente, se prevede o instalaţie de dozare clor gazos pentru ajustarea finală, 

cu capacitatea de 200 g Cl2/h, cu control automat în funcție de senzorul de clor rezidual. Punctul de injecţie al clorului 

pentru corecţie finală este situat pe conducta de apa filtrata, la iesire din statia de filtrare. 

Statia de pompare in retea 

Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie se va realiza prin statia de pompare existenta. 

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată, decantată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un 

debit instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Linia de recuperarea apă va fi dimensionată pe 

minimum două sublinii de proces care cuprind: rezervor de apa tratara si statie de pompare. 

Rezervor de apă tratată pentru spalare filtre 

Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, va fi prevăzut un rezervor de apă tratată astfel încât apa pentru 

spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de distribuție. Acest bazin va fi 

executat astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 25 min. şi numărul de 5 spălări pe zi. 

Stație de pompare apă de spălare 

Pentru spălarea filtrelor, pe filiera de proces, se va prevedea stația de pompare cu cameră uscată prevăzută cu minimum 

1+1 agregate cu rotor centrifugal. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Tratare nămol 

Precipitatul decantat va fi evacuat gravitațional la o platformă cu pat drenant care va asigura deshidratarea pană la un 

conținut de substanță uscată de minimum 35%. Platforma va fi acoperită. 

Reactivi și gospăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul schemei de tratare din GA1 Brăneşti sunt următorii: 

 Clor gazos și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de aluminiu pentru coagulare – floculare; 

 Clor gazos pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Instalațiile reactivilor vor fi amplasate în două construcții separate: clădirea stației de clorinare (existenta, realizata prin POS 

Mediu) respectiv clădirea stației de reactivi nou proiectata. Depozitarea reactivilor va fi făcută la comun pompele de dozare. 

Recipienții de stocare s-au dimensionat pentru cantitatea de stocare necesară pentru perioadă de 30 de zile.   

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (monitorizarea forajelor a fost realizata prin POS Mediu); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție. 
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- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA1 

Se vor asigura toate clădirile cu funcționalitățile necesare, cu instalații interioare adecvate unei operări în condiții 

corespunzătoare; 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor tehnologice 

din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale pentru obiectele noi; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul 

probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in cladirea 

administrativa existenta. 

 Gospodăria de apă GA1 Branesti va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.2.4 Gospodaria de apa GA2 

In gospodaria de apa GA2 Branesti se prevad investitii cu scopul de a asigura tratare (clorinarea) apei prelevata din punctul 

de racord la sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, inmagazinarea apei si presiunea necesara in reteaua de distributie: 

 Statie de clorinare; 

 Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 2000 m3; 

 Statie de pompare pentru debitul suplimentare de 46,6 l/s; 

 Pavilion admnistrativ. 

Prin realizarea acestei investitii se vor indeplini conditiile de calitate pentru apa potabila furnizată consumatorilor din 

Branesti. Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

 Debitul sursei (punct de racord sistem Pantelimon): 35,8 l/s 

 Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea: 46,6 l/s. 

Amplasarea obiectelor din gospodaria de apa GA2 Brănești este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Anexa 5, 

planul de situație IF - BRA - PS 02 - R02,iar schema tehnologică in planul IF - BRA - ST 01 - R02. 

Statie de clorinare - extindere 

Dezinfecţia apei în rezervoarele de apă va asigura clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei. Procesul de dezinfecție se 

va realiza cu clor gazos.  

In acest sens s-a prevazut o statie de clorinare (tip container) care va avea in componenta: 

- Se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 500 g/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă și de 

doza presetată. Punctul de injectie va fi la intrarea in rezervor 

- Se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 200 g/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor 

rezidual amplasat după rezervorul de înmagazinare și va avea punctul de injecție în aval de senzor. 
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Rezervor de înmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, din Volumlul II –Anexe -Anexa 3.3.4. volumul total necesar de inmagazinare este de 3.000 

m3.  

Tabel 9.2-37  - Capacitatea suplimentara de înmagazinare sistem Branesti:  

Volum rezervor neceasar 

(m3) 

Volum rezervor existent 

 (in GA 1)  

 (m3) 

Volum rezervor de înmagazinare nou  

(in GA 2) 

(m3) 

3.000 1.000 2.000 

Pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevăzut un rezervor 

suplimentar cu capacitatea V = 2000 m3 ce se va amplasa în incinta GA2, nou propusă.  

Rezervorul a fost dimensionat încât să asigure împreună cu rezervorul existent (din GA1) volumul de compensare si  

volumul de refacere a rezervei de incendiu de 764 m3 (pentru un număr de două incendii teoretice simultane). 

Stație de pompare - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurata de grupul de pompare existent în incinta GA1 dar și prin intermediul 

unei stații de pompare amplasată în noua gospodărie GA2. 

In statia de pompare se prevede grup de pompare cu caracteristicile Q=168,01 m3/h și H=36 m și turație variabilă. 

Alegerea echipamentelor de pompare se va face astfel încăt în cazul funcționării la incendiu acestea să fie capabile să 

asigure necesarul de debit și presiune funcționând complementar cu echipamentele dedicate asigurării debitelor de incendiu. 

Pentru asigurarea cerințelor impuse de necesitatea simulării unui incendiu a fost verificată rețeaua localității la debitul 255,9 

m3/h, cu pompare din GA1 şi GA2. Pompele prevăzute pentru consum normal asigură şi cerinţa de debit şi presiune pe 

durata incendiului. 

Pavilion administrativ  

In gospodaria de apa se va construi un pavilion administrativ, ce va fi compartimenta astfel: 

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

- birou, grup sanitar, hol de acces;  

- doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitățile de întreținere.  

Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică 

pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

pavilionul administrativ. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA2 

 Toate clădirile se vor asigura cu funcționalitățile necesare: instalații interioare adecvate unei operări în condiții 

corespunzătoare; 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare (din incinta), necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului 

tehnologic; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv sistem antiefractie incinta;; 

 Gospodăria de apă GA2 Branesti va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura 

funcționalitatea obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 
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9.2.2.2.5 Gospodarie de apa Islaz 

Prin Contractul de Lucrări CL10 ”Extindere și modernizare sisteme de apă și canalizare menajeră în localitățile Brănești și 

Islaz” au fost prevăzute următoarele investiții pentru gospodăria de apă Izlaz: 

Stație de clorinare - extindere 

Statia de clorinare va asigura cantitatea de clor remanent  în rețeaua de alimentare cu apă Islaz. Statia va fi echipata cu o 

instalație de dozare automata a dozei de clor. 

Stație de pompare si rezervor tampon - extindere 

Rețeaua de distribuție Izlaz va fi alimentată prin intermediul unui grup de pompe cu turație variabilă, (2 + 1) pompe, cu 

următoarele caracteristici: Qp = 29,3 ….38,81 m3/h și H = 25…..31 m. Pompele vor aspira dintr-un rezervor tampon cu 

capacitatea de 60 m3. 

9.2.2.2.6 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii acceslui la apa potabila pentru toti consumatorii din Branesti, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari.  

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre cuprinse intre De 

250 mm şi De 63 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 43.487 m 

din care: 

- 10.188 m prevăzuți in cadrul contractului de lucrări  (CL 10) ”Extindere și modernizare sisteme de apă și canalizare 

menajeră în localitățile Brănești și Islaz” si preluati in prezentul proiect. 

- 33.299 m in cadrul prezentului proiect pentru a asigura accesul la apa potabila pentru toti locuitorii sistemului de 

alimentare cu apă Brănești. 

Distributia pe diametre a retelei de alimentare cu apa propusa, este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 9.2-38  - Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Brănești 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 475 

80 10.188 

110 19.363 

125 2.161 

160 459 

200 7.061 

250 3.780 

Total 43.487 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr. 9A, sectiunea 9.1.1.4. 
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Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.417 bransamente, din care: 

- 564 bransamente noi in cadrul prezentei documentatii,  

- 853 bransamente prevazute prin Contractul de Lucrări  (CL 10) ”Extindere și modernizare sisteme de apă și 

canalizare menajeră în localitățile Brănești și Islaz” au fost prevăzute următoarele investiții pentru gospodăria de 

apă Izlaz”. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Branesti este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-39  - Situatia bransamentelor in reteaua de distributie a apei pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 1.417 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe, astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 151 de cămine de vane. Sectionarea retelei de distributie 

prevazuta in contractul CL 10 se realizeaza prin vane montate ingropat; 

 S-au prevazut 358 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm, din care: 

- 352 hidranti prin prezenta documentatie. Hidrantii vor fi amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L=1.056 m; 

- 6 hidranti prevazuti in contractul CL10. 

 Camine pentru monitorizare debit presiune:  

- s-au prevazut 10 camine de monitorizare de debit si 25 traductori de presiune prin prezenta 

documentatie; 

- s-au prevăzut 6 puncte de monitorizare a presiunii  prevazute in contractul CL10. 

Caminele de monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor 

avarii. Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

Pe traseul rețelei de distribuție, propuse prin prezenta documentatie, sunt necesare lucrari de traversari dupa cum 

urmeaza: 

- 1 subtraversare a podului A2 București – Constanța; 

- 1 subtraversare a drumului național DN 3; 

- 5 subtraversări ale drumului județean DJ 100; 

- 1 subtraversare de linie CF. 

Pe reteaua de distributie prevazuta prin contraclul CL10 nu sunt necesare lucrari de traversari. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 
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9.2.2.2.7 Sistem SCADA 

Toate obiectele noi prevazute in sistemul de alimentare cu apa Branesti vor fi integrate in SCADA existent, care va fi extins 

prin prezentul proiect. 

In GA1 Branesti, dispeceratul existent se va up-grada astfel incat sa se preia noile echipamente si instalatii prevazute in 

acest amplasament, echipamentele si instrumentatia ce vor fi prevazute in GA Islaz si monitorizarea retelei prevazute prin 

CL10, precum si informatii de la dispeceratul din GA2. 

In GA2 Branesti se va proiecta si executa un dispecerat SCADA in care se vor monitoriza si comanda toate echipamentele si 

instrumentatia ce vor fi prevazute in GA2, puncte de masura debit si presiune de pe retaua de apa si SPAU-urile din 

aglomerarea Branesti. Acest dispecerat va transmite data la GA1 Branesti, dar si la dispeceratul central. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

Datele monitorizate SCADA vor fi transmise dispecerului de la Gospodaria de apa  GA 1 Branesti, unde vor fi înregistrate 

datele SCADA ale SPAU-urilor din aglomerarea Brănești. 

9.2.2.2.8 Impactul masurilor propuse  - sistem Branesti 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea unei statii de tratare pentru apa prelevata din sursa subterana 

existenta.. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Branesti, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-40  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Branesti 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 11.264 13.440 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
2,89 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 108,75 95,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 5 120 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 5,05 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,95 9,53 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 58,82 102,31 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 425,76 283,21 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
86,03 14,29 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 79,88 6,82 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 2950,30 33,53 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
138,87 869,91 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,77 1,26 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
100,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va fi de 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scadere la 95 l/om,zi, în prezent fiind de 

108,75 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 95 -110 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea va inregistra o valoare de 6,82% după implementarea 

proiectului, în prezent acestea inregistrând o valoare de 79,88%, ținând cont de faptul că rețeaua existentă este foarte 

veche. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor avea o valoare de 33,53 l/brans/zi, față de 

2950,30 l/brans/zi în prezent.  

Se prevăd extinderi ale conductelor de aducțiune cu 8,58 km, iar rețeaua de distribuție se va extinde cu 43,48 km. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Brănești sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va avea o valoare de 869,91 mii kWh/an, raportat la consumul actual de 138,87 mii kWh/an. 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
91 

Tabel 9.2-41  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Branesti 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 13.887,48 86.990,79 Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, precum și în urma 

extinderii și reabilitării 

gospodăriilor de apă, 

costurile cu personalul, 

energia, reactivii si 

mentenanța vor crește. De 

asemenea, vor apare și 

costuri cu apa din sursa 

ANB, deoarece sursa va fi 

asigurata prin intermediul 

sistemului Panteliomn din 

ANB  

Reactivi 0,00 21.559,83 

Personal 0,00 32.407,27 

Mentenanta 1.260,00 23.648,10 

Alte costuri 757,37 7.654,49 

Cost apa din sursa 

ANB 
0,00 260.420,08 

TOTAL 15.904,85 432.680,56 
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9.2.2.3 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MOGOSOAIA 

Sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia, deserveste localitatea Mogosoaia, situata la nord-vest de municipiul Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, este de 13.052 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Mogosoaia (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.5.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.6. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-42  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Mogosoaia 

Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Sursa de 

apa 
Racord la sistemul ANB buc 1 Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul 

suplimentar necesar se va 

asigura prin realizarea unui 

punct de racord la sistemul 

ANB.  

S-au prevazut lucrari de 

reabilitare a structurilor si 

instalatiilor hidromecanice 

pentru forajele existente.  

Front de captare subterana - 

reabilitare 
buc 8 

2 Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 3.707 

Pentru transportul apei de la 

punctul de racord ANB la GA2 

Mogosoaia, este necesara o 

conducta de aductiune 

3 Gospodari

a de apa 

GA1 

existenta 

Statie de pompare apa 

potabila - reabilitare  
buc 1 

Masurile propuse de reabilitare  

constructiei existente si de 

inlocuire a instalatiei de 

dezinfectie, vor asigura o mai 

buna siguranta in exploatare.  

Prin prevederea instalatiei 

pentru reglarea duritatii apei, 

se va asigura o apa de calitate 

corespunzatoare legislatiei in 

vigoare. 

Statie de clorinare - reabilitare buc 1 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Rezervor de inmagazinare - 

reabilitare 
buc 1 

Rezervorul existent va fi supus 

unor măsuri de refacere a 

finisajelor exterioare ale 

grinzilor de beton, refacere a 

rostului dintre fundatii si 

platforma inconjuratoare și 

grunduire si vopsire elemente 

metalice dupa inlaturarea 
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Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

urmelor de rugina. 

4 

 

Gospodari

a de apa 

GA2 

Mogosoaia 

existenta 

Statie de pompare apa 

potabila - reabilitare 
buc 1 

Masurile propuse de reabilitare 

a constructiei existente si de 

inlocuire a instalatiei de 

dezinfectie, vor asigura o mai 

buna siguranta in exploatare.  

Prin prevederea instalatiei 

pentru reglarea duritatii apei se 

va asigura o apa de calitate 

corespunzatoare legislatiei in 

vigoare. 

Statie de clorinare - reabilitare buc 1 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Rezervor de inmagazinare - 

reabilitare 
buc 1 

Rezervorul existent va fi supus 

unor masuri de reabilitare a 

zonelor care prezintă exfiltrațiii 

și se vor înlocui panourile 

metalice avariate. 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea compensarii 

orare si zilnice, dar si pentru 

asigurarea rezervei de incendiu 

a fost prevazuta extinderea 

capacitatii de inmagazinare cu 

un rezervor nou cu capacitatea 

de 1.500 m3 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ, 

compartimentat, cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 

intretinere si atelier mecanic. 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Cresterea capacitatii de 

pompare pentru asigurarea 

debitului suplimentar, ca 

urmare a extinderii retelei de 

distributie 

5 Gospodari

a de apa 

GA3 

Mogosoaia 

existenta 

Statie de pompare apa 

potabila - reabilitare 
buc 1 

Masurile propuse de reabilitare 

a constructiei existente si de 

inlocuire a instalatiei de 

dezinfectie, vor asigura o mai 

buna siguranta in exploatare . 

Prin prevederea instalatiei de 

dedurizare se va asigura o apa 

de calitate corespunzatoare 

legislatiei in vigoare. 

Statie de clorinare - reabilitare buc 1 

Statie de tratare - extindere buc 1 
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Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Rezervor de inmagazinare - 

reabilitare 
buc 1 

Rezervorul existent va fi supus 

unor masuri de refacere a 

finisajelor exterioare ale 

grinzilor de beton, refacere a 

rostului dintre fundatii si 

platforma inconjuratoare și 

grunduire si vopsire elemente 

metalice dupa inlaturarea 

urmelor de rugina. 

6 Retea de 

distributie 

Retea de distributie - extindere m 28.055 

Extinderile retelei de distributie 

inclusiv debitmetre, traductoare 

de presiune, bransamente si 

hidranti, au scopul de a asigura 

accesul la apa de calitate pentru 

toti consumatorii din localitatea 

Mogosoaia. 

7 SCADA 

Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern 

de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia, investitiile prevăzute pentru extinderea sistemului se vor realiza la etapa 

de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Mogosoaia (Anexa 6). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Mogoșoaia este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-9– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Mogoșoaia 
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Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S (PS)– sursa de apă - captare constituită din foraje echipate cu pompe submersibile, 

S (ANB)– suplimentul de debit furnizat de Apa Nova București (ANB); 

A – aducţiune; 

ST – staţii de tratare; 

R  – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.3.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 40,4 l/s. 

Tabel 9.2-43  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia 

Debit necesar pentru Mogosoaia  Qsursa  (l/s) 

40,4 

Debit asigurat in prezent 

(din sursa subterana existenta) 31,4 

Debitul suplimentar (deficit)  

(va fi asigurat din sursa ANB)   
9 

Racord la sistemul ANB 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.6, este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti  (operator Apa Nova Bucuresti), prin realizarea unui 

punct de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 

Luand in considerare perspectiva de extindere a localitatii, prin dezvoltarea unui cartier de locuinte (conform adresei 

Primarie Mogosoaia nr. 11714/17.08.2015, Anexa nr 7C), s-a avut in vedere asigurarea sursei de apa pentru un debit 

estimat de 110 l/s, prin punctul de bransare la ANB si pentru aceasta zona. Astfel, debitul total ce va fi furnizat din reteaua 

Bucuresti va fi de 119 l/s, din care 9 l/s pentru sistemul de alimentare cu apa din localitatea Mogosoaia si 110 l/s pentru 

noul cartier ce va fi construit. 

Imediat după punctul de racord la rețeaua Apa Nova se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic 

prevăzut cu echipament transmiterea datelor la dispeceratul SCADA prevzut in GA2 Mogoșoaia. 

Reabilitare sursa existenta 

Pentru frontul de captare existent, constituit din 8 foraje, se prevad măsuri de reabilitare, astfel: lucrari de reabilitare a 

structurilor si lucrari de reabilitare a instalatiilor hidromecanice pentru forajele existente. 

Lucrari de reabilitare a structurilor 

 Forajele F1, F2, F3, F6 (aferente GA2), F7 (aferent GA1), respectiv F8 (aferent GA3), având cabina din beton armat, 

se vor reabilita din punct de vedere structural astfel: 

 refacere finisaje exterioare, 

 refacere hidroizolație la placa caminelor, 
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 refacere finisaje interioare – tencuieli hidroizolante, 

 refacere trotuar perimetral cu hidroizolarea rosturilor dintre cămin și trotuar, 

 grunduirea și vopsirea elementelor metalice după inlăturarea urmelor de rugină. 

 Forajele F4 și F5 (aferente GA2) având cabina din material plastic se vor reabilita din punct de vedere structural 

astfel: 

 grunduirea și vopsirea elementelor metalice după inlăturarea urmelor de rugină. 

La toate cele 8 foraje existente se vor inlocui instalațiile hidraulice din cabine și vor fi prevăzute intrumentații de măsură și 

transmitere la distanță a debitului și a presiunii și vor fi integrate in sistemul SCADA. Acestea, vor fi dotate cu senzori 

pentru înregistrarea nivelelor hidrodinamice. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.3.2 Conducta de aducțiune 

In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar alimentarii cu apa a localitatii Mogosoaia, inclusiv debitul pentru noul 

cartier de locuinte (ce urmeaza a fi construit), respectiv 119 l/s, se va realiza o conducta de aductiune, cu o lungime totala 

de 3.707 m, din care: 

 2.995 m, De 400 mm, pentru debitul de 119 l/s, de la punctul de racord pana la intersectia strazii Fermelor 

cu strada Agricultorului, unde se va amplasa caminul de bransare pentru noul cartier de locuinte si 

 712 m De 125 mm, pentru debitul de 9 l/s de la intersectia strazii Fermelor cu strada Agricultorului pana la 

gospodaria de apa GA2.  

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 10 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

 1 subtraversare a drumului national Centura Bucuresti; 

 1 subtraversare drum national DN1A; 

 1 subtraversare cale ferata din zona strazii 1 Mai. 

Pe traseul conductei de aductiune este necesară subtraversarea căii ferate, dotată cu toate elementele de siguranță impuse 

de normele în vigoare.  

Dimensionarea conductei de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.6 - Breviarul de calcul. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in scheme urmatoare si in Volumul III – Parte desenata 

Mogosoaia – Anexa 6.  

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune  

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.3.3 Gospodării de apă GA1 Mogosoaia  

In gospodaria de apa GA1 Mogosoaia existenta se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei 

prelevata de sursa subterana: 

 Statie de tratare (pentru reglarea duritatii); 

 Reabilitare rezervor de inmagazinare existent; 

 Reabilitare cladire statie de pompare; 

 Reabilitare instalatie de dezinfectie; 

Debitele de dimensionare pentru obiectele gospodariei de apa sunt: 
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- pentru instalatia de dezinfectie: 4,2 l/s = 15,1 m3/h; 

- instalatia de prepare si dozare reactivi pentru reglarea duritatii: 4,2 l/s = 15,1 m3/h. 

Statie de tratare - Instalatie de preparea si dozare reactivi pentru reglarea duritatii 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în capitolul 4.2.3.5 au fost prevăzute o serie de măsuri pe 

baza studiilor de calitate realizate. 

Apa provenita de la forajele existente are duritatea totala scazuta – intre 1,97 si 2,5od (grade germane), situandu-se in 

categoria „ape moi” (cu duritatea sub 5od).  

Legea apei 458/2002 republicata in 2011 prevede ca apa potabila sa aiba o duritate minima de 5od, ceea ce impune, in 

acest caz, o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5od si pentru realizarea unei valori a pH-ului apropiata de 

valoarea de echilibru, pentru a se evita precipitarea carbonatului de calciu. 

Ca urmare, in GA 1 Mogosoaia se prevede o clădire noua unde vor fi instalate echipamentele pentru remineralizarea apei și 

depozitarea reactivii pulverulenți necesari. 

Calculele de dimensionare ale echipamentelor sunt incluse in  Volumul II – Anexe, Anexa 3.3., Secţiunea 3.3.6. 

Debitul soluţiilor va fi controlat automat în funcţie de setările programului SCADA, proporţional cu debitul de tratat. Reactivii 

vor fi injectaţi în amonte de punctul de injecţie al solutiei de NaOCl. 

 

Figură 9.2-10– Schema bloc a proceselor de tratare în GA1 Mogoşoaia 

Rezervor de inmagazinare - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor prezentate in Capitoul 4.2.3.5, rezervorul de inmagazinare existent cu capacitatea de 80 m3  

va fi supus unor măsuri de refacere a finisajelor exterioare ale grinzilor de beton, refacere a rostului dintre fundatii si 

platforma inconjuratoare și grunduire si vopsire elemente metalice dupa inlaturarea urmelor de rugina. 

Statie de pompare - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor prezentate in Capitolul 4.2.3.5, cladirea care adaposteste statia de pompare si instalatia de 

dezinfectie existenta va fi supusa unor lucrări de refacere finisaje interioare şi exterioare, refacere trotuare şi lucrări de 

reabilitare a elementelor metalice. 

Statie de clorinare - reabilitare 

Pentru a remedia deficientele identificate in capitolul 4.2.3.5, se va prevedea inlocuirea instalației de dezinfecție (cu NaOCl) 

existenta.  

Doza de clor pentru dimensionarea noii instalaţii de dezinfecție este de 2,5 mg/l.  

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA1 MOGOSOAIA

Apa bruta de la forajele F1 - F6

Masurare debit

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

Dezinfectie NaOCl

NaOCl rezidual

reactivi corectie 
duritate
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Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică 

pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

cladirea statiei de pompare. 

9.2.2.3.4 Gospodării de apă GA2 Mogosoaia existenta 

In gospodaria de apa GA2 Mogosoaia existenta se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei 

prelevata de sursa subterana: 

 Statie de tratare (pentru reglarea duritatii); 

 Reabilitare rezervor de inmagazinare existent; 

 Rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea de 1.500 m3; 

 Extindere capacitate de pompare – statie de pompare noua; 

 Reabilitare statie de clorinare; 

 Pavilion administrativ. 

Debit de dimensionare statie de tratare în GA2: 

– sursa subterană: 22,7 l/s = 81,7 m3/h 

– sursa Bucuresti: 9,0 l/s = 32,4 m3/h 

Debit de dimensionare pentru obiectele gospodariei de apa sunt: 

– pentru instalatia de dezinfectie – 31,7 l/s = 114,12 m3/h; 

– instalatia de prepare si dozare reactivi pentru reglarea duritatii: 22,7 l/s = 81,7 m3/h  

Statie de tratare - Instalatie de preparea si dozare reactivi pentru reglarea duritatii 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în capitolul 4.2.3.5 au fost prevăzute o serie de măsuri pe 

baza studiilor de calitate realizate. 

Apa provenita de la forajele existente are duritatea totala scazuta – intre 1,97 si 2,5od (grade germane), situandu-se in 

categoria „ape moi” (cu duritatea sub 5od).  

Legea apei 458/2002 republicata in 2011 prevede ca apa potabila sa aiba o duritate minima de 5od, ceea ce impune, in 

acest caz, o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5od si pentru realizarea unei valori a pH-ului apropiata de 

valoarea de echilibru, pentru a se evita precipitarea carbonatului de calciu. 

Ca urmare, in GA 2 Mogosoaia se prevede o clădire noua unde vor fi instalate echipamentele pentru remineralizarea apei și 

depozitarea reactivii pulverulenți necesari. 

Calculele de dimensionare ale echipamentelor sunt incluse in  Volumul II – Anexe, Anexa 3.3.6. 

Debitul soluţiilor va fi controlat automat în funcţie de setările programului SCADA, proporţional cu debitul de tratat. Reactivii 

vor fi injectaţi în amonte de punctul de injecţie al solutiei de NaOCl. 

Rezervor de inmagazinare - reabilitare 

Pentru remediarea deficientelor prezentate in Capitoul 4.2.3.5,  rezervorul de inmagazinare existent cu capacitatea de 600 

m3 din GA2, va fi reabiltat prin interventia la zonele care prezintă exfiltrațiii și prin inlocuirea panourilor metalice avariate. 

Rezervor de inmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.6. volumul necesar de inmagazinare este de 2.300 m3.  

Pentru a asigura capacitatea de inmagazinare necesara, in gospodaria de apa GA 2 se va executa un rezervor cu capacitatea 

de 1500 m3 

Tabel 9.2-44  - Capacitatea de înmagazinare sistem Mogosoaia  
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Volum rezervor necesar 

(m3) 

Volum rezervoare existente 

(m3) 

Volum rezervor de 

înmagazinare nou (m3) 

2.300 780 (în GA1, GA2 si GA3) 1.500 

Volumul intangibil de apă necesar este de 728 m3. Întreaga rezervă se va distribui in mod egal la rezervoarele din cadrul 

GA2. 

Statie de clorinare - reabilitare  

Pentru remedierea deficientele identificate in capitolul 4.2.3.5, in cadrul gospodariei de apa GA2 se prevede inlocuirea 

instalatie de clorinare (cu NaOCl).  

Doza de clor pentru dimensionarea instalaţiei de dezinfecție este de 2,5 mg/l.  

Această instalație va deservi debitul suplimentar de la Apa Nova. Instalația de dozare NaOCl pentru dezinfecție cuprinde 

două grupuri de 1+1 linii de dozare cu reglaj automat: 

- un grup va fi controlat în funcție de debitul de apă și de doza presetată și va injecta reactivul în amonte de 

rezervorul de înmagazinare.  

- un grup va fi controlat automat în funcție de senzorul de clor rezidual amplasat după rezervorul de înmagazinare și 

va avea punctul de injecție în aval de senzor. Acest grup de pompare va fi dimensionat pentru o capacitate mai mică 

având doar rol de ajustare finală.  

Statie de pompare - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor prezentate in Capitolul 4.2.3.5, cladirea care adaposteste statia de pompare va fi supusa 

unor lucrări de refacere finisaje exterioare si de realizare a unor trotuare pentru a facilita accesul personalului la interior. 

Statie de pompare - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurată de grupul de pompare existent în incinta gospodăriei de apă GA2, 

dar și noul grup de pompare prevazut prin prezentul proiect. 

Noul grup de pompare (2+1 pompe) va fi amplasat in camera vanelor noului rezervor si va avea caracteristicile Q =114 

m3/h și H =30 m, pompele vor functiona cu turație variabilă.  

Pentru asigurarea cerintelor impuse de cele doua incendii simultane la care a fost verificata reteaua, s-a suplimentat 

capacitatea de pompare cu un grup de pompare de incendiu, avand caracteristicile: Q =72 m3/h și H =35 m. 

Este recomandat ca noua pompă de incendiu să fie identică cu pompa existentă pentru combaterea incendiului, cu care va 

lucra simultan în caz de intervenție. 

Pavilion administrativ 

In gospodaria de apa se va construi un pavilion de exploatare, ce va fi compartimentat astfel: 

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

- birou, grup sanitar, hol de acces;  

- doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitățile de întreținere.  

Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică 

pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

pavilionul administrativ. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA2 

 Toate clădirile se vor asigura cu funcționalitățile necesare: instalații interioare adecvate unei operări în condiții 

corespunzătoare; 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare (din incinta), necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului 

tehnologic; 
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 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv sistem antiefractie incinta; 

 Gospodăria de apă GA2 Mogosoaia va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura 

funcționalitatea obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.3.5 Gospodării de apă GA3 Mogosoaia existenta 

In gospodaria de apa GA3 Mogosoaia existenta se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei 

prelevata de sursa subterana): 

 Statie de tratare (pentru reglarea duritatii); 

 Reabilitare rezervor de inmagazinare existent; 

 Reabilitare cladire statie de pompare existenta; 

 Reabilitare instalatie de dezinfectie; 

Debitele de dimensionare pentru obiectele gospodariei de apa sunt: 

- pentru instalatia de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu - 4,5 l/s = 16,2 m3/h 

- instalatia de prepare si dozare reactivi pentru reglarea duritatii: 4,5 l/s = 16,2 m3/h  

Statie de tratare - Instalatie de preparea si dozare reactivi pentru reglarea duritatii 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în capitolul 4.2.3.5 au fost prevăzute o serie de măsuri pe 

baza studiilor de calitate realizate. 

Apa de forajele existente are duritatea totala scazuta – intre 1,97 si 2,5od (grade germane), situandu-se in categoria „ape 

moi” (cu duritatea sub 5od).  

Legea apei 458/2002 republicata in 2011 prevede ca apa potabila sa aiba o duritate minima de 5od, ceea ce impune, in 

acest caz, o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5od si pentru realizarea unei valori a pH-ului apropiata de 

valoarea de echilibru, pentru a se evita precipitarea carbonatului de calciu. 

Ca urmare, in GA 3 Mogosoaia se prevede o clădire noua unde vor fi instalate echipamentele pentru remineralizarea apei și 

depozitarea reactivii pulverulenți necesari. 

Calculele de dimensionare ale echipamentelor sunt incluse in Volumul II – Anexe, Anexa 3.3.6. 

Debitul soluţiilor va fi controlat automat în funcţie de setările programului SCADA, proporţional cu debitul de tratat. Reactivii 

vor fi injectaţi în amonte de punctul de injecţie al solutiei de NaOCl. 

Rezervor de inmagazinare - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor prezentate in Capitoul 4.2.3.5, rezervorul de inmagazinare existent cu capacitatea de 100 

m3 va fi supus unor lucrari de refacere a finisajelor exterioare ale grinzilor de beton, refacere a rostului dintre fundatii si 

platforma inconjuratoare, precum și grunduire si vopsire elemente metalice dupa inlaturarea urmelor de rugina. 

Statie de pompare - reabilitare  

Pentru remedierea deficientelor prezentate in Capitolul 4.2.3.5, cladirea care adaposteste statia de pompare si instalatia de 

dezinfectie existenta va fi supusa unor lucrări de refacere finisaje interioare şi exterioare, refacere trotuare şi lucrări de 

reabilitare a elementelor metalice. 

Statie de clorinare - reabilitare 

Pentru a remedia deficientele identificate in Capitolul 4.2.3.5, se va prevede reechiparea instalației de dezinfecție (cu NaOCl) 

existenta.  

Doza de clor pentru dimensionarea instalaţiei de dezinfecție este de 2,5 mg/l.  
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Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

Amplasarea obiectelor din cadrul gospodăriilorde apa din Mogoşoaia este prezentată în Volumul III – Parte desenata – 

Mogosoaia planurile de situație IF - MOG - PS 01 - R02, IF - MOG - PS 02 - R02, IF - MOG - PS 03 – R02 și iar schemele 

tehnologice sunt prezentate in planurile IF - MOG - ST 01 - R02, respectiv IF - MOG - ST 02 - R02, IF - MOG - ST 03 - R02. 

Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică 

pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

cladirea statiei de pompare. 

9.2.2.3.6 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii acceslui la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatea Mogosoaia, se prevad urmatoarele 

lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre cuprinse intre  De 

110 mm si De 355 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 28.055 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-45  - Extinderea retelei de alimentare cu apă sistem Mogoșoaia 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

110 24.060 

125 1.164 

160 559 

250 712 

280 1.437 

355 123 

Total 28.055 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.6. 

Reteaua de distributie va fi prevazuta cu instrumente de masura cu transmitere în SCADA. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 365 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm şi De 63 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Mogosoaia este prezentata in tabelele 

urmatoare. 
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Tabel 9.2-46  -  Bransamente propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia 

Diametru  branşament (mm) Nr. branşamente (buc) 

32, 63 304 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 118 de cămine de vane; 

 s-au prevazut 227 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm si De 100mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 

m între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 

mm, în lungime totală de L = 681 m; 

 S-au prevazut 3 camine pentru monitorizare debit si 22 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 2 subtraversari ale drumului national DN1A; 

- 1 subtraversare DN1A+CB; 

- 1 subtraversare a Soselei Chitila (fosta DNCB); 

- 3 subtraversari de cale ferata; 

- 2 subtraversari de canal pluvial; 

- 1 subtraversare Lacului Chitila 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale.  

9.2.2.3.7 Sistem SCADA 

Sistemul SCADA va fi implementat la nivelul întregului sistem de alimentare cu apă: la nivelul sursei prin automatizarea 

echipamentelor aferente forajelor, la nivelul gospodăriei de apă prin  integrarea obiectelor componente (rezervoare, stații de 

pompare, unități de tratare), precum și la nivelul rețelei de distribuție prin monitorizarea zonală a acestei cu debitmetre și 

traductori de presiune cu transmitere la distanță. 

In pavilionul administrativ prevazut in gospodăria de apă GA2 va fi amenajata o incapare cu destinatia dispecerat SCADA. 

Arhitectura SCADA va fi configurată astfel încât să primescă date monitorizate SCADA de la obiectele componente ale 

infrastructurii de alimentare cu apă (inclusiv GA1 și GA3), precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.2.3.8 Impactul masurilor propuse  - sistem Mogosoaia 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea de statii de tratare pentru apa prelevata din sursa subterana 

existenta. 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
103 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-47  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Mogosoaia 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 8.148 9.723 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
48,92 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 97,44 95,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 81 120 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 2,42 3,49 

2.4.7 Lungime aductiuni km 2,6 6,31 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 46,79 74,84 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 1248,20 206,43 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
76,25 15,84 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 12,10 13,69 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 116,83 63,60 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
286,10 366,48 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,48 0,78 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
96,17 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 48,92% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scădere de la 97,44 l/om,zi, la 95 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 95 -110 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Tinând cont de faptul că, in prezent, există aproximativ 47 km rețea de distribuție iar prin proiect se prevede extinderea 

rețelei cu incă aproximativ 28 km, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va creste de la 12,10% 

inainte de proiect, la 13,69% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de 

branșamente vor inregistra o scădere de la 116,83 l/brans/zi, la 63,60 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Mogoșoaia sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 286,10 mii kWh/an la 366,48 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 76,25% la 15,84%, prin 

contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si 

debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim.  

Tabel 9.2-48  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa - 

sistem de alimentare cu apa Mogosoaia 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  28.610,18 36.648,23 

Ca urmare a extinderii 

rețelelor de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs precum și a 

reabilitării stațiilor de 

tratare existente, costurile 

cu energia, reactivii, 

personalul precum și 

mentenanța sistemului vor 

crește 

Reactivi  8.869,50 95.505,90 

Personal 48.573,16 81.005,60 

Mentenanta 7.100,00 17.372,95 

Alte costuri 4.657,64 37.025,03 

Cost apa din sursa 

ANB 
0,00 59.002,69 

TOTAL 97.810,48 326.560,39 
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9.2.2.4 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BRAGADIRU 

Sistemul de alimentare cu apa Bragadiru, deserveste orasul Bragadiru, situat in vecinatatea vestica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2045, va fi de 33.327 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Bragadiru (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.6.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.7. 

Sistemul de alimentare cu apa din orasul Bragadiru s-a separat in doua zone deoarece nu exista posibilitatea extinderii 

capacitatii de inmagazinare pentru o populatie de 33.327 locuitori: 

- Zona A va fi alimentata din gospodaria de apa existenta in orasul Bragadiru. 

- Zona B care va fi alimentata direct din retelele de distributie Apa Nova Bucuresti 

 
Figură 9.2-11 – Schema alimentare cu apă Bragadiru 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-49  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Bragadiru 

Nr. 

crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

ZONA A – Racord la 

conducta de aductiune 

Domnesti alimentata din 

sistemul ANB 

buc 1 

Zona A va fi alimentata din 

gospodaria de apa existenta in orasul 

Bragadiru, gospodarie, care se va 

extinde pentru o populatie de 17.860 

locuitori. Extinderea sursei de apa 

pentru gospodaria de apa se va 

realiza printr-un racord la conducta 

de aductiune Domnesti alimentata din 

sistemul ANB 

 

ZONA B – Racord la 

sistemul ANB 
buc 6 

Zona B va fi alimentata direct din 

retelele de distributie Apa Nova 

Bucuresti 

2 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 2.713 

Pentru transportul apei furnizate din 

conducta de aductiune Domnesti 

alimentata din sistemul ANB la 
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Nr. 

crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

 gospodaria de apa Bragadiru, se 

prevede o conducta de aductiune. 

3 
Gospodari

a de apa 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru eliminare 

amoniu si reglarea echilibrului calco-

carbonic  al apei, va asigura 

potabilizarea apei prelevate din sursa 

subterana, in vederea asigurarii 

conformarii cu Directiva Consiliului 

98/ 83/CE siLegea Calităţii Apei 

nr.458/2002, completată de Legea 

nr. 311/2004 si republicata in 2011 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea compensarii orare 

si zilnice, dar si pentru asigurarea 

rezervei de incendiu a fost prevazuta 

extinderea de capacitate a 

rezervorului de stocare existent cu un 

rezervor nou cu capacitatea de 700 

m3 

4 

Reteaua 

de 

distributie 

Retea de distributie - 

extindere 
m 34.966 

Extinderile retelei de distributie, 

inclusiv debitmetre, traductoare de 

presiune, bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la apa de 

calitate pentru toti consumatorii din 

orasul Bragadiru (extinderile se vor 

realiza numai pentru zona B) 

5 SCADA SCADA buc 1 

In gospodaria de apa, in prezent, 

exista un dispecerat SCADA. Sistemul 

existent SCADA se  va extinde pentru 

a prelua si datele transmise de la 

obiectele pentru care s-au prevazut 

investitii prin prezentul proiect: 

obiectele componente ale 

infrastructurii de alimentare cu apă, 

precum și de la SPAU-rile aferente 

sistemului de canalizare. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru, investitiile prevăzute pentru extinderea sistemului se vor realiza la etapa de 

perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – 

Parte desenata – Bragadiru (Anexa 7). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Bragadiru este prezentat schematic astfel: 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
107 

 

Figură 9.2-12 – Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Bragadiru 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S - F – Sursa de apa - foraje 

S - ANB – racord la sistemul de distributie Apa Nova Bucuresti (ANB); 

A – aducţiune; 

ST – staţia de tratare; 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie; 

     – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.4.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 87,42 l/s. 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.4, este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operator Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea a 

7 puncte de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 

Pentru calculul debitului necesar a fi asigurat din sursa de apa ANB, s-au avut in vedere urmatoarele considerente:  

 O zona a retelei de distributie (zona A) va fi alimentata din rezervorul de inmagazinare din GA Bragadiru. 

 O zona a retelei de distributie (zona B) va fi alimentata direct din sursa  ANB. 

Astfel, debitul ce urmeaza a fi asigurat din sistemul ANB a fost determinat avand in vedere atat valoare debitului necesar la 

sursa, cat si valoarea debitul maxim orar necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru.   

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru este prezentat in tabelul urmator. 
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Tabel 9.2-50  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru, ZONA A si ZONA B: 

Debitul necesar de dimensionare pentru 

Bragadiru  

Qsursa  (l/s) Qor max  (l/s) 

87,42 115,46 

Debitul asigurat in prezent 

(din sursa subterana pentru zona A) 
38,3 49,79 

Debitul suplimentar (deficit), necesar  a fi 

asigurat din sursa ANB, 

(prin 7 puncte de racord), astfel: 

 racord la sistemul ANB, pentru 

zona A 

(prin intermediul conductei de aductiune 

care deserveste sistemele Ciorogarla, 

Domnesti, Clinceni, Bragadiru si Cornetu), 

asigurat de GA Bragadiru, 

 

 racord la sistemul ANB, pentru 

zona B (direct in retea ) 

49,12 

 

 

 9,1 

 

 

 

 

 

 40,02 

65,67 

 

 

 11,83 

 

 

 

 53,84 

Investitiile prevazute in cadrul obiectului sursa de apa, constau in: 

- Asigurarea deficitului de debit Qsursa = 9,1 l/s, pentru ZONA A (zona A va fi alimentata din rezervorul de 

inmagazinare din GA Bragadiru). Deficitul de debit va fi asigurat din sistemul de alimentare cu apa ANB, prin 

intermediul unui tronson din aductiunea Domnesti, propusa pentru zona Bragadiru, Ciorogarla, Domnesti, Clinceni si 

Cornetu. 

- Asigurarea debitului necesar Qor max = 53,84 l/s, pentru ZONA B (zona B va fi alimentata direct din sistemul de 

distributie ANB prin intermediul a 6 puncte de racord). Conform Protocolului incheiat cu ANB, din punctul de racord 

poate fi asigurat debitul 64,42 l/s care include si valoarea debitului in caz de incendiu. 

Pentru ZONA B de alimentare cu apă, au fost identificate următoarele puncte de racord la retelele de distributie ce apartin 

Apa Nova Bucuresti: 

 Doua puncte de racord la conductele situate pe Șoseaua Alexandriei. Conexiunile se vor realiza la cele doua 

conducte existente care se afla de o parte si de alta a soselei Alexandria ; 

 Doua punctre de racord la conducta situata pe Prelungirea Ghencea, astfel: 

 Punct conexiune - intersectie Prelungirea Ghencea cu strada Magnoliei; 

 Punct conexiune - intersectie Prelungirea Ghencea cu strada Alunului; 

 Doua punctre de racord la conducta de pe strada Maracineni, astfel: 

 Punct conexiune - intersectie strada Maracineni cu strada Anotimpului; 

 Punct conexiune  - intersectie stradai Maracineni cu strada Cactusului. 

Imediat după punctele de racord la rețeaua Apa Nova se vor prevede cămine echipate cu debitmetre electromagnetice 

prevăzute cu echipamente de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Bragadiru. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.4.2 Conducta de aducțiune 

Pentru sistemele de alimentare cu apa Bragadiru, Cornetu, Domnesti, Ciorogarla, Clinceni, se va realiza o conducta de 

aductiune cu conexiune ANB in zona Domnesti, cu lungimea totala de 30.248 m, dimensionata la un debitul total de 64 l/s.  
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Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata in schema urmatoare si in Volumul III – Parte desenata Bragadiru – 

Anexa 7. 

 

 

Figură 9.2-13– Schema conducte de aducțiune propuse 

In cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa este descris tronsonul de aductiune aferent sistemului respectiv. 

Pentru sistemul Bragadiru, conducta de aductiune are lungimea de 2.713 m, este dimensionata pentru un debit de 9,1 

l/s. 

Tabel 9.2-51  - Conducta de aductiune apa potabila Bragadiru 

Diametru propus 

(mm) 

Lungime 

(m) 

140 2713 

Dimensionarea conductei de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.8 - Breviarul de calcul. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 10 de cămine de vane. 

In punctul de racord se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului și presiunii, cu 

transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA, 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 supratraversare a Bălții Clinceni; 

- 1 subtraversare de drum asfaltat. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 
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9.2.2.4.3 Gospodăria de apă Bragadiru 

In gospodaria de apa Bragadiru se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana (8 foraje): 

 Staţie de tratare pentru eliminarea amoniului si reglarea duritatii pentru apa provenită din sursa subterană 

existentă si dezinfectia acesteia;  

 Extindere capacitate de inmagazinare cu 700 m3; 

Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei:       38,30 l/s = 3.309 m3/zi 

Aportul de debit din reteaua ANB:     9,10 l/s = 786 m3/zi 

Debitul de dimensionare pentru statia de tratare:           38,30 l/s = 136,80 m3/h 

Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea: 73,06 l/s = 263,02 m3/h 

Amplasarea obiectelor din cadrul Gospodăria de apa este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Bragadiru, (Anexa 7), 

planul de situație IF-BRA-GA10-R02. 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.5.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate si tratabilitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje eliminarea amoniului include: 

- Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta; 

- Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat; 

- Reglarea echilibrului calco-carbonic al apei tratate; 

- Dezinfectia cu clor a apei tratate. 
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Figură 9.2-14– Schema bloc a proceselor de tratare 

 

Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta 

Amoniul este prezent in apa din forajele Bragadiru in concentratii de pana la 12 – 14 ori mai mari decat concentratia cea 

mai mare admisa de norma romana: CMA = 0,5 mgNH4
+/l. 

Nitrificarea biologica se realizeza cu ajutorul bacteriilor autotrofe care oxideaza amoniul transformandu-l in nitrat (NO3-) in 

doua faze care au loc in acelasi reactor: 

- Oxidarea amoniului in nitrit NO2
- (nitritare) de catre bacteriile Nitrosomonas si apoi 

Qsursa = 38 l/s = 3.283 m3/zi 

QANB = 9,1 l/s = 786 m3/zi 

Qorar = 73,06 l/s = 263 m3/h 
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- Oxidarea nitritilor in nitrati NO3
- (nitratare) de catre bacteriile Nitrobacter. 

Aceste bacterii sunt strict aerobe, nepatogene si utilizeaza ca sursa de carbon hidrogenocarbonatii din apa, HCO3
-, ion care 

determina alcalinitatea apei. 

Prin nitrificarea biologica a amoniului este prevăzută o concentratie reziduala de amoniu < 0,2 mg/l.  

Pentru tratarea apei din sursa subterana au fost prevazute 2 filtre cilindrice incarcate cu masa granulara din argila 

expandata, cu suprafata macroporoasa pe care se fixeaza biomasa nitrificatoare. Circulatia apei brute si aerului de proces se 

face in sens ascendent (in co-curent). Filtrele se spala periodic pentru indepartarea biomasei fixate in exces de pe granulele 

de argila expandata. 

Namolul generat in urma procesului de nitrificare biologica (0,2 mg substanta uscata / 1 mg amoniu oxidat) va fi directionat 

in reteaua de canalizare interna a gospodariei de apa si mai departe in reteaua de canalizare a localitatii. 

Biofiltrele nitrificatoare impreuna cu toate instalatiile auxiliare necesare vor fi adapostite intr-o cladire metalica, cu panouri 

temoizolante, avand dimensiunile in plan: 11,50 m x 12,50 m si inaltimea maxima de 8,5 m. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare pentru biofiltrele nitrificatoare sunt incluse in  Volumul II – Anexe - Anexa 

3.3.7. 

Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat 

Apa tratata pe biofiltrele nitrificatoare va fi supusa unui proces de filtrare rapida pe filtre sub presiune cu dublu strat: 

antracit / nisip. Stratul superior, din antracit, are o capacitate mare de filtrare in adancime a suspensiilor solide reziduale din 

procesul biologic de nitrificare a amoniului. Stratul inferior, din nisip curatos, cu dimensiunea mai mica asigura filtrare de 

polisare a apei. 

Apa uzata care rezulta la spalarea filtrelor sub presiune va fi directionata in reteaua de canalizare interna a gospodariei de 

apa si mai departe in reteaua de canalizare a localitatii. 

Filtrele sub presiune impreuna cu toate instalatiile auxiliare necesare vor fi adapostite intr-o cladire metalica, cu panouri 

temoizolante, avand dimensiunile in plan: 10,50 m x 20,50 m si inaltimea maxima de 8,5 m. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare pentru filtrele sub presiune, a pompelor si suflantelor pentru spalare sunt 

incluse in Volumul II – Anexe - Anexa 3.3.7. 

Reglarea echilibrului calco-carbonic al apei tratate 

Apa de foraj are duritatea totala scazuta – intre 2,5 si 3,5od (grade germane), situandu-se in categoria „ape moi” (cu 

duritatea sub 5od). Duritatea totala a apei de foraj de la Bragadiru este in intregime de tip „duritate carbonatica” sau 

„duritate temporara”. 

Legea apei 458/2002 republicata in 2011 prevede ca apa potabila sa aiba o duritate minima de 5od, ceea ce impune, in 

acest caz, o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5od si pentru realizarea unei valori a pH-ului apropiata de 

valoarea de echilibru, pentru a se evita precipitarea carbonatului de calciu. 

Instalatia de preparare si dozare reactivi impreuna cu toate instalatiile auxiliare va fi adapostita intr-o cladire metalica, cu 

panouri izolante, avand dimensiunile in plan: 4,0 m x 4,0 m si inaltimea maxima 6 m. 

Lista si echipamente si calculele de dimensionare sunt incluse in  Volumul II – Anexe, Anexa 3.3.7. 

Dezinfectia apei tratate 

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorinare cu clor gazos. 

Se propune adaptarea capacitatii actuale a statiei de clorinare, astfel incat sa se asigure doza de clor rezidual liber pentru 

orice situatie de exploatare: CMA > 0,1 – < 0,5 mg/l in reteaua de distributie (bransament, capat de retea). 

Statia de clorinare va asigura atat dezinfectia apei tratate, cat si oxidarea amoniului cu clor la „break-point”, pentru cazurile 

in care apa bruta are o temperatura < 10oC iar procesele biologice nu se desfasoara in conditii optime. Punctul de dozare 

este comun. 

Calculele de dimensionare pentru capacitatea statiei de clorinare sunt incluse in Volumul II – Anexe - Anexa 3.3.9. 
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Rezervor de inmagazinare - extindere 

Capacitatea de inmagazinare existenta este asigurata de doua rezervoare de apa, unul de 1.000 m3, metalic (construit prin 

POS Mediu), si unul de 500 m3 din beton armat. Ambele rezervoare sunt supraterane. 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.24, volumul necesar de inmagazinare este de 2.200 m3.  

Tabel 9.2-52  -  Extindere capacitate de inmagazinare va fi conform tabelului: 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

2.200 1 x 500 

1 x 1.000 

 1 x 700  

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevazuta extinderea 

capacitatii de stocare existente, prin realizarea unui rezervor cu capacitatea de 700 m3.  

Rezervorul de stocare suplimentar va fi amplasat in incinta gospodariei de apa. 

Rezervorul a fost dimensionat astfel incat sa asigure impreuna cu rezervoarele existente volumul de refacere a rezervei de 

incendiu de 684 m3, pentru un numar de doua incendii teoretice simultane, rezultand astfel, un volum total de inmagazinare 

de 2.200 m3. 

Statie de pompare: 

Statia de pompare existenta asigura presiuni si debite de apa potabila ce trebuie furnizate in retea.   

Alte lucrări in gospodăria de apă 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

tehnologice din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, 

alei pietonale pentru obiectele noi; 

 Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru masura pH si clor rezidual si o 

lada frigorifica pentru transportul probelor catre laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste 

echipamente vor fi depozitate in pavilionul administrativ existent. 

 Gospodaria de apa va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.4.4 Retea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din orasul Bragadiru, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre De 110 mm, De 

160 mm şi De 180 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 34.966 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 
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Tabel 9.2-53  - Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Bragadiru 

Diametru Lungime 

[mm] [m] 

110 26169 

160 305 

180 8492 

Total 34.966 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.7. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.608 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm şi De 63 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Bragadiru este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-54  - Bransamente propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32,63 1608 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 185 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 367 de hidranţi subterani cu diametrul Dn 80 mm, Dn 100mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 

m între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 

mm cu lungime totala L = 942 m si De 110 mm cu o lungime totala L = 159m; 

 S-au prevazut 6 camine pentru monitorizare debit si presiune și 2 traductori de presiune. Caminele de 

monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. 

Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 2 subtraversari de drumuri asfaltate; 

- 9 traversari peste apeducte; 

- 2 protectii in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB De110 mm in tub protectie PAFSIN D200, 

Ltot=399. m; 

- 2 protectii in zona de paralelism cu apeducte /front captare ANB De180 mm in tub protectie PAFSIN D300, 

Ltot=1397. m; 

- 7 subtraversari conducte de gaz; 

- 15 subtraversari ANIF; 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale 
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9.2.2.4.5 Sistem SCADA 

Toate obiectele noi prevazute in sistemul de alimentare cu apa Bragadiru vor fi integrate in SCADA existent, care va fi extins 

prin prezentul proiect. 

In gospodaria de apa, in prezent, exista un dispecerat SCADA. Sistemul existent SCADA se  va extinde pentru a prelua si 

datele transmise de la obiectele pentru care s-au prevazut investitii prin prezentul proiect: obiectele componente ale 

infrastructurii de alimentare cu apă, precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Sectiunea de control va fi prevazută cu echipamentul necesar pentru a transmite datele de stare ale obiectelor și a 

receptiona comenzi sau prescrieri noi pentru parametrii tehnologici de la dispeceratul central.  

Sistemul se va bloca daca limitele de clor rezidual pe refularea statiei de pompare nu se inscrie in limitele tehnologice. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati-SCADA. 

9.2.2.4.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Bragadiru 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea unei statii de tratare pentru apa prelevata din sursa subterana 

existenta. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Bragadiru, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-55  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Bragadiru 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 17.091 22.195 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
34,30 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 113,46 95 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 124 261 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 1,27 2,36 

2.4.7 Lungime aductiuni km 3,85 6,56 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 0,00 0,00 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.7 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 43,58 78,55 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 476,99 132,39 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
37,47 5,60 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 7,57 4,66 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 171,48 24,3 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
253,67 1.444,03 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,55 1,67 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
100,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 34,30% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scadere de la 113,46 l/om,zi, la 95 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 95 -115 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Tinând cont de faptul că, in prezent, există aproximativ 6,5 km rețea de distribuție iar prin proiect se prevede extinderea 

rețelei cu aproximativ 35 km, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va scadea de la 37% inainte de 

proiect, la 5,60% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor 

inregistra o scădere de la 171,48 l/brans/zi, la 24,3 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Bragadiru sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 253,67 mii kWh/an la 1.444,03 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 37,47% la 5,6%, prin 

contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si 

debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim. 

Tabel 9.2-56  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Bragadiru 
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Articol de cost 

Valoare inainte de 

proiect 

[€/an] 

Valoare  

dupa proiect 

[€/an] 

Comentarii 

Energie 25.367,23 144.403,17 

Ca urmare a extinderii rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă produs, precum și în urma 

extinderii și reabilitării gospodăriilor de apă, costurile 

cu personalul, energia, reactivii si mentenanța vor 

crește.  

De asemenea, vor apare și costuri cu apa din sursa 

ANB, deoarece se vor realiza sapte puncte de 

racord la sistemul de alimentare cu apa ANB. 

Reactivi 33.547,46 192.120,39 

Personal 38.594,59 160.040,08 

Mentenanta 7.800,74 22.800,74 

Alte costuri 6.891,76 8.857,98 

Cost apa din sursa 

Bucuresti 
0,00 138.608,70 

TOTAL 112.201,78 666.831,06 
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9.2.2.5 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CORNETU 

Sistemul de alimentare cu apa Cornetu, deserveste comuna Cornetu care are in componenta satele Buda si Cornetu, situat 

in vecinatatea vestica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2030, va fi de 9.276 locuitori, iar la nivelul 

anului 2045 va fi de 11.133 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Cornetu (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.7.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.7. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-57  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Cornetu 

Nr. 

crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Sursa de apa 

Racord la conducta de 

aductiune Domnesti 

alimentata din sistemul ANB 

buc 1 

Sursa existenta nu are capacitatea de a 

asigura necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar necesar se 

va asigura prin realizarea punctului de 

racord Domnesti  la sistemul Apa Nova 

Bucuresti. 

2 
Conducta de 

aductiune 

 

Conducta de aductiune - 

extindere 

 

m 4.065 

Pentru transportul apei furnizate din 

conducta de aductiune Domnesti alimentata 

din sistemul ANB la gospodaria de apa 

Cornetu, este necesara conducta de 

aductiune.  

3 
Gospodaria  

de apa 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru eliminare amoniu si 

reglarea echilibrului calco-carbonic al apei 

,va asigura potabilizarea apei prelevate din 

sursa subterana, in vederea asigurarii 

conformarii cu Directiva Consiliului 98/ 

83/CE si Legea Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 311/2004. 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Cresterea capacitatii de pompare pentru 

asigurarea debitului suplimentar, ca urmare 

a extinderii retelei de distributie 

4 
Reteaua de 

distributie 

Retea de distributie - 

extindere 
m 19.130 

Extinderile retelei de distributie inclusiv 

debitmetre, traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au scopul de a 

asigura accesul la apa de calitate pentru toti 

consumatorii din comuna Cornetu. 

5 SCADA SCADA buc 1 

In gospodaria de apa, in prezent exista un 

dispecerat SCADA, care se va extinde pentru 

a prelua si datele transmise de la obiectele 

pentru care s-au prevazut investitii prin 

prezentul proiect: obiectele componente ale 
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Nr. 

crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

infrastructurii de alimentare cu apă, precum 

și de la SPAU-rile aferente sistemului de 

canalizare. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Cornetu (Anexa 8). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Cornetu este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-15 – Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Cornetu 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S - F – Sursa de apa - foraje 

S - NB – Sursa de apă din apeductele Apa Nova Bucuresti; 

A – aducţiune; 

ST – staţia de tratare ; 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, 

     – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.5.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 29,77 l/s. 
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Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit de 12,77 l/s conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 

8, subcapitol 8.3.4, o reprezinta apeductele Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea unui racord, conform Protocolului 

incheiat cu ANB. 

Imediat după punctul de racord la conducta de aductiune care deserveste sistemul de alimentare cu apă Cornetu, se va 

prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la 

dispeceratul SCADA prevazut in GA Cornetu. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

Tabel 9.2-58  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu: 

Debitul necesar pentru Cornetu  Qsursa  (l/s) 

29,77 

Debit asigurat in prezent 

(din sursa subterana) 

17 

Debitul suplimentar necesar 

(va fi asigurat din sursa ANB pentru Cornetu) 

12,77 

9.2.2.5.2 Conducta de aductiune 

Pentru sistemele de alimentare cu apa Bragadiru, Cornetu, Domnesti, Ciorogarla, Clinceni, se va realiza o conducta de 

aductiune cu conexiune ANB in zona Domnesti, cu lungimea totala de 30.248 m, dimensionata la un debiu total de 64 l/s. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata in schema urmatoare si in Volumul III – Parte desenata Bragadiru – 

Anexa 7. 

 

 

Figură 9.2-16– Schema conducte de aducțiune 

In cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa este descris tronsonul de aductiune aferent sistemului respectiv. 

Pentru sistemul Cornetu, conducta de aductiune are lungimea de 4.065 m, este dimensionata pentru un debit de 12,77 

l/s. 
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Tabel 9.2-59  - Conducta de aductiune apa potabila Cornetu 

DIAMETRU PROPUS 

(MM) 

LUNGIME 

(M) 

160 3400 

225 665 

Total 4.065 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.9–Breviarul de calcul. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 18 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati – aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 2 subtraversari de drumuri asfaltate; 

- 2 subtraversări de canal; 

- 1 supratraversare a râului Sabar. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.5.3 Gospodăria de apă Cornetu 

In gospodaria de apa Cornetu se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana (5 foraje): 

 Staţie de tratare pentru eliminarea amoniului si reglarea duritatii pentru din apa provenită din sursa subterană 

existentă;  

 Extindere capacitatea statiei de pompare; 

Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei:       17 l/s  

Aportul de debit din reteaua ANB:    12,77 l/s  

Debitul de dimensionare pentru statia de tratare:            17,00 l/s = 61,2 m3/h 

Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea:  41,67 l/s = 150 m3/h  

Amplasarea obiectelor din cadrul Gospodăria de apa este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Cornetu, (Anexa 8), 

planul de situație IF-COR-GA10-R02. 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.7.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate si tratabilitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru eliminarea amoniului include: 

- Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta; 

- Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat; 

- Reglarea echilibrului calco-carbonic al apei tratate; 
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- Dezinfectia cu clor apei tratate. 

 

 

Figură 9.2-17– Schema bloc a proceselor de tratare 

  

Qsursa = 17 l/s = 1.469 m3/zi 

QANB = 12,77 l/s = 1.103 m3/zi 

Qorar = 41,67 l/s = 150 m3/h 
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Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta 

Amoniul este prezent in apa din forajele Cornetu in concentratii de pana la 12 – 14 ori mai mari decat concentratia cea mai 

mare admisa de norma romana: CMA = 0,5 mgNH4
+/l. 

Nitrificarea biologica se realizeza cu ajutorul bacteriilor autotrofe care oxideaza amoniul transformandu-l in nitrat (NO3
-) in 

doua faze care au loc in acelasi reactor: 

- Oxidarea amoniului in nitrit NO2
- (nitritare) de catre bacteriile Nitrosomonas si apoi 

- Oxidarea nitritilor in nitrati NO3
- (nitratare) de catre bacteriile Nitrobacter. 

Aceste bacterii sunt strict aerobe, nepatogene si utilizeaza ca sursa de carbon hidrogenocarbonatii din apa, HCO3
-, ion care 

determina alcalinitatea apei. 

Prin nitrificarea biologica a amoniului este prevăzută o concentratie reziduala de amoniu < 0,2 mg/l.  

Pentru tratarea apei de foraj, in Gospodaria de apa Cornetu, au fost prevazute 2 filtre cilindrice incarcate cu masa granulara 

din argila expandata, cu suprafata macroporoasa pe care se fixeaza biomasa nitrificatoare. Circulatia apei brute si aerului de 

proces se face in sens ascendent (in co-curent). Filtrele se spala periodic pentru indepartarea biomasei fixate in exces de pe 

granulele de argila expandata. 

Namolul generat in urma procesului de nitrificare biologica (0,2 mg substanta uscata / 1 mg amoniu oxidat) va fi directionat 

in reteaua de canalizare interna a gospodariei de apa si mai departe in reteaua de canalizare a localitatii. 

Biofiltrele nitrificatoare impreuna cu toate instalatiile auxiliare necesare vor fi adapostite intr-o cladire metalica, cu panouri 

temoizolante, avand dimensiunile in plan: 11,50 m x 12,50 m si inaltimea maxima de 8,5 m. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare pentru biofiltrele nitrificatoare sunt incluse in Volumul II – Anexe - Anexa 

3.3.9. 

Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat 

Apa tratata pe biofiltrele nitrificatoare va fi supusa unui proces de filtrare rapida pe filtre sub presiune cu dublu strat: 

antracit / nisip. Stratul superior, din antracit are o capacitate mare de filtrare in adancime a suspensiilor solide reziduale din 

procesul biologic de nitrificare a amoniului. Stratul inferior, din nisip curatos, cu dimensiunea mai mica asigura filtrare de 

polisare a apei. 

Apa uzata care rezulta la spalarea filtrelor sub presiune va fi directionata in reteaua de canalizare interna a gospodariei de 

apa si mai departe in reteaua de canalizare a localitatii. 

Filtrele sub presiune impreuna cu toate instalatiile auxiliare necesare vor fi adapostite intr-o cladire metalica, cu panouri 

temoizolante, avand dimensiunile in plan: 10,50 m x 20,50 m si inaltimea maxima de 8,5 m. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare pentru filtrele sub presiune, a pompelor si suflantelor pentru spalare sunt 

incluse in  Volumul II – Anexe - Anexa 3.3.9. 

Reglarea echilibrului calco-carbonic al apei tratate 

Apa de foraj are duritatea totala scazuta – intre 2,8 si 4,6od (grade germane), situandu-se in categoria „ape moi” (cu 

duritatea sub 5od). Duritatea totala a apei de foraj de la Bragadiru este in intregime de tip „duritate carbonatica” sau 

„duritate temporara”. 

Legea apei 458/2002 republicata in 2011 prevede ca apa potabila sa aiba o duritate minima de 5od, ceea ce impune, in 

acest caz, o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5od si pentru realizarea unei valori a pH-ului apropiata de 

valoarea de echilibru, pentru a se evita precipitarea carbonatului de calciu. 

Instalatia de preparare si dozare reactivi impreuna cu toate instalatiile auxiliare va fi adapostita intr-o cladire metalica, cu 

panouri izolante, avand dimensiunile in plan: 4,0 m x 4,0 m si inaltimea maxima 6 m. 

Lista si echipamente si calculele de dimensionare sunt incluse in  Volumul II – Anexe - Anexa 3.3.9. 
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Dezinfectia apei  

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorinare cu clor gazos. 

Se propune adaptarea capacitatii actuale a statiei de clorinare, astfel incat sa se asigure doza de clor rezidual liber pentru 

orice situatie de exploatare: CMA > 0,1 – <0,5 mg/l in reteaua de distributie (bransament, capat de retea). 

Statia de clorinare va asigura atat dezinfectia apei tratate, cat si oxidarea amoniului cu clor la „break-point”, pentru cazurile 

in care apa bruta are o temperatura < 10oC iar procesele biologice nu se desfasoara in conditii optime. Punctul de dozare 

este comun. 

Calculele de dimensionare pentru capacitatea statiei de clorinare sunt incluse in Volumul II – Anexe - Anexa 3.3.9. 

Statie de pompare - extindere 

Statia de pompare existenta este subdimensionata in raport cu noile debite de apa potabila ce trebuie furnizate in retea.  

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere de 41,67 l/s = 150 m3/h va fi asigurată prin 

suplimentarea capacitatii actuale de pompare, cu o pompa cu caracteristi similare pompelor existent: Q = 61 m3/h si H = 30 

m.  

Alte lucrări in gospodăria de apă 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

tehnologice din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, 

alei pietonale pentru obiectele noi; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul 

probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

cladirea administrativa existenta. 

 Gospodaria de apa va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.5.4 Retea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila toti consumatorii din localitatea Cornetu, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reteaua extinsa; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reteaua de distributie se va executa din conducte de Polietilena de Inalta Densitate (PEID), cu diametre de la De 63 mm 

pana la De 200 mm. 

S-a propus extinderea retelei de distributie pe o lungime totala de 19.130 m si va avea urmatoarea distributie pe diametre: 
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Tabel 9.2-60  - Extinderea retelei de alimentare cu apa sistem Cornetu 

DIAMETRU LUNGIME 

[mm] [m] 

63 250 

90 131 

110 16.046 

125 1.371 

140 627 

200 705 

Total 19.130 

 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.8. 

Pe strazile Stejarului, Magnoliei si Trandafirilor s-a prevazut extinderea retelei existente cu diametre mai mici de De 110 

mm deoarece nu se justifica din punct de vedere tehnico-economic dublarea unor tronsoane existente de retea de 

distribuție. Din punct de vedere al asigurării la incendiu aceste strazi sunt acoperite de hidrantii existenti in zona.  

Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente, cu diametrul De 32 

mm. S-au prevazut 326 bransamente noi. 

Pentru bransamentele noi se vor prevedea piesa de legatura la reteaua de distributie si conducta de legatura pana la limita 

de proprietate, si camin de apometru. 

Tabel 9.2-61  - Bransamente propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 326 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pe reteaua de distributie s-au prevazut un numar de 82 de camine de vane (de sectorizare, golire, sectorizare si 

golire). 

 s-au prevazut 200 de hidranţi subterani, cu diametrul Dn 80 pentru conducte cu diametru Dn 100 mm si hidranti 

Dn 100 pentru conductele cu diametre Dn 150 mm Conductele utilizate pentru racordarea hidrantilor la reteaua de 

distributie au De 90mm cu lungimea totala L = 576 m si De110mm cu lungimea totala L=24m. 

 S-au prevazut 5 camine pentru monitorizare presiune. Caminele in care vor fi montati traductorii de presiune vor 

fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
126 

- 13 subtraversari de drumuri; 

- 3 traversări canale ANIF. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.5.5 Sistem SCADA 

Toate obiectele noi prevazute in sistemul de alimentare cu apa Cornetu vor fi integrate in SCADA existent, care va fi extins 

prin prezentul proiect. 

In gospodaria de apa, in prezent exista un dispecerat SCADA, care se va extinde pentru a prelua si datele transmise de la 

obiectele pentru care s-au prevazut investitii prin prezentul proiect: obiectele componente ale infrastructurii de alimentare 

cu apă, precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Sectiunea de control va fi prevazută cu echipamentul necesar pentru a transmite datele de stare ale obiectelor și a 

receptiona comenzi sau prescrieri noi pentru parametrii tehnologici de la dispeceratul central.  

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de presiune, cu transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei.  

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.2.5.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Cornetu 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ prin prelevarea debitului suplimentar 

necesar din ANB si prevederea unei statii de tratare pentru apa prelevata din sursa subterana existenta. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Cornetu, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-62  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Cornetu 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 6.950 8.293 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
36,55 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 102,38 95,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 79 149 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,41 0,92 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.7 Lungime aductiuni km 3,87 7,94 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 28,42 47,55 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 138,19 51,47 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
33,78 5,60 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 17,82 4,61 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 268,97 16,37 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
180,12 1.135,00 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 1,21 3,38 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
100,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 36,55% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scadere de la 102,38 l/om,zi, la 95 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 95 -105 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Tinând cont de faptul că, in prezent, există aproximativ 3,8 km rețea de distribuție, iar prin proiectul POS Mediu au fost 

realizati 28,4 km, iar prin prezentul proiect se prevede extinderea rețelei cu aproximativ 19 km, se estimeaza ca procentul 

pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 33,78% inainte de proiect, la 5,60% după implementarea proiectului. De 

asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor inregistra o scădere de la 268,97 l/brans/zi, la 16,37 

l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Cornetu sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 180,12 mii kWh/an la 1.135 mii kWh/an. 
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Tabel 9.2-63  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Cornetu 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 18.012,00 113.500,05 
Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, precum și în urma 

extinderii și reabilitării 

gospodăriilor de apă, 

costurile cu personalul, 

energia, reactivii si 

mentenanța vor crește.  

De asemenea, vor apare și 

costuri cu apa din sursa 

ANB 

Reactivi 14.775,20 79.079,49 

Personal 30.000,00 110.955,27 

Mentenanta 5.022,98 20.022,98 

Alte costuri 2.712,41 4.676,74 

Cost apa din sursa 

Bucuresti 
0,00 64.770,00 

TOTAL 70.522,59 393.004,54 
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9.2.2.6 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CIOROGARLA 

Sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla, deserveste localitatile Ciorogarla si Darvari, situat in vecinatatea estica a 

municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2045, va fi de 10.749 de locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Ciorogarla (conform 

capitol 4, subcapitolul 4.2.3.8.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 

8, subcapitol 8.3.7. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-64  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Ciorogarla  

Nr. 

crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 

Sursa de apa 

Racord la conducta de 

aductiune Domnesti alimentata 

din sistemul ANB 

buc 1 

Sursa existenta nu are capacitatea de a 

asigura necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar necesar se 

va asigura prin realizarea punctului de 

racord Domnesti la sistemul Apa Nova 

Bucuresti. 

Front de captare subterana - 

reabilitare 
buc 3 

S-au prevazut lucrari de reabilitare a 

structurilor si instalatiilor hidromecanice 

pentru forajele existente. 

2 

Conducta de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 5.178 

Pentru transportul apei furnizate din 

conducta de aductiune Domnesti alimentata 

din sistemul ANB la gospodaria de apa 

Ciorogarla, este necesara conducta de 

aductiune.  

3 

Gospodaria  

de apa 

Statie de clorinare - reabilitare buc 1 
Pentru a se realiza corectia de clor se 

prevede o instalatie de clorinare. 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea compensarii orare si 

zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de 

incendiu a fost prevazuta extinderea 

capacitatii de stocare existente, prin 

realizarea unui rezervor cu capacitatea de  

700 m3.  

Statie de pompare apa potabila 

- extindere 
buc 1 

Cresterea capacitatii de pompare pentru 

asigurarea debitului suplimentar, ca urmare 

a extinderii retelei de distributie 

4 

Reteaua de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 31.318 

Extinderile retelei de distributie, inclusiv 

debitmetre, traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au scopul de a 

asigura accesul la apa de calitate pentru 

toti consumatorii din comuna Ciorogarla. 
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Nr. 

crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

5 

SCADA SCADA buc 1 

In Gospodăria de apă GA Ciorogarla, in 

pavilionul administrativ existent, se prevede 

dispecerat SCADA, in care se vor monitoriza 

si comanda toate echipamentele si 

instalatiile existente in GA, frontul de 

captare, punctele de masura debit si 

presiune de pe retea, precum si de la 

statiile de pompare ape uzate. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Ciorogarla (Anexa 9). 

Sistemul de alimentare cu apă al comunei Ciorogarla este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-18– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Ciorogarla 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S - F – Sursa de apa - foraje 

S - ANB – Sursa de apă din apeductele Apa Nova Bucuresti; 

A – aducţiune; 

ST – staţia de clorinare; 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 
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      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.6.1 Sursa de apă 

Investitiile prevazute in cadrul obiectului sursa de apa, constau in: 

- Asigurarea deficitului de debit; 

- Reabilitarea sursei subterane existente. 

Tabel 9.2-65  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla: 

Debitul necasar pentru Ciorogarla 

Qsursa  (l/s) 

28,41 

Debit asigurat in prezent 

(din sursa subterana) 
18 

Debitul suplimentar necesar 

(va fi asigurat din sursa ANB pentru Ciorogarla) 
10,41 

Asigurarea deficitului de debit 

Cerinta de apa este de 28,41 l/s, din care la momentul actual se asigura din sursa subterana 18 l/s, iar diferenta de 10,41 

l/s este propusa a se lua din sistemul Apa Nova, prin intermediul unei aductiuni, care va alimenta si gospodariile de apa din 

localitatile Bragadiru, Domnesti, Clinceni si Cornetu. 

Sursa suplimentară necesară pentru etapa de perspectivă a fost identificată la operatorul Apa Nova, prin realizarea unui 

punct de racord la apeductele Apa Nova Bucuresti, conditiile de bransare fiind mentionate in Protocolul de prelevare debit 

incheiat cu operatorul Apa Nova Bucuresti. 

Imediat după punctul de racord la conducta de aductiune care deserveste sistemul Ciorogârla se va prevedea un cămin 

echipat cu un debitmetru electromagnetic prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut 

in GA Ciorogârla.Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

Front de captare subterana - reabilitare 

Se vor prevedea lucrări de reabilitare a celor 3 foraje existente, astfel: 

 Se vor prevedea masuri de reabilitare a cabinelor prin curatarea zonelor corodate si indepartarea ruginii, grunduirea 

si revopsirea lor, precum si reconditionarea tencuielilor degradate;  

 Se vor lua masuri pentru refacerea trotuarelor perimetrale; 

 Refacerea instalațiilor hidraulice ale forajelor; 

 Refacere instalații electrice.  

Toate forajele existente se vor monitoriza in SCADA.  

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.6.2  Conducta de aducțiune 

Din punctul de racord la sistemul Apa Nova Bucuresti, localizat in localitatea Domnesti, prin intermediul unei statii de 

pompare, se propune realizarea unei conducte de aducțiune, capabile să asigure transportul apei către gospodăriile de apă 

existente în localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu și Bragadiru. 
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Figură 9.2-19 – Schema conducte de aducțiune 

In cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa este descris tronsonul de aductiune aferent sistemului respectiv. 

Pentru sistemul Ciorogarla, conducta de aductiune are lungimea de 5.178 m, este dimensionata pentru un debit de 

10,41 l/s. 

Tabel 9.2-66  - Conducta de aductiune apa potabila Ciorogarla 

DIAMETRU PROPUS 

(MM) 

LUNGIME 

(M) 

160 5.178 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.9–Breviarul de calcul. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 18 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Pe traseul aductiunii este necesara realizarea unei supratraversari, accesorizata cu vane de sectionare, dispozitive de 

aerisire si va fi protejata cu termoizolatie si a 5 subtraversari prevazute cu tub de protectie din oțel. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversare de cale ferata; 

- 1 subtraversare de apeducte; 

- 3 subtraversari de drumuri; 

- 1 supratraversare de canal de desecare. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 
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9.2.2.6.3 Gospodăria de apă Ciorogarla 

In gospodaria de apa Ciorogarla se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana (3 foraje): 

 Reabilitare instalatie de dezinfectie cu clor gazos;  

 Extindere capacitate de  inmagazinare cu 1700 m3; 

 Extindere capacitate statie de pompare; 

Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei:       = 18 l/s = 1.555 m3/zi 

Aportul de debit din reteaua ANB:    = 10,41 l/s = 899 m3/zi 

Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea: = 52,91 l/s = 190,5 m3/h  

Amplasarea obiectelor din cadrul gospodăriei de apa este prezentată în Volumul III - Parte desenata – Sectiunea 9: Planul 

de situație IF-CRL-GA10-R02. 

Statie de clorinare - reabilitare 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.8.3 s-a prevăzut extinderea capacitatii de 

clorinare prin inlocuirea echipamentelor existente de clorinare cu o instalatie noua de dezinfectie cu clor gazos.  

Instalatia de clorinare existenta se afla in stare avansata de uzura. Se propune inlocuirea echipamentelor existente de 

clorinare cu o instalatie noua de dezinfectie cu clor gazos.  

De asemenea este necesara reabilitarea constructiei existente: refacere izolatii, trotuar, vopsitorii etc. 

Rezervor de inmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.24, volumul necesar de inmagazinare este de 1.300 m3.  

Tabel 9.2-67  -  Capacitatea suplimentara de inmagazinare va fi conform tabelului: 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.300 600  1 x 700  

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevazuta extinderea 

capacitatii de stocare existente, prin realizarea unui rezervor cu capacitatea de  700 m3.  

Rezervorul de stocare suplimentar va fi amplasat in incinta gospodariei de apa. 

Rezervorul a fost dimensionat astfel incat sa asigure impreuna cu rezervorul existent volumul de refacere a rezervei de 

incendiu de 547 m3, pentru un numar de doua incendii teoretice simultane, rezultand astfel, un volum total de inmagazinare 

de 1.300m3. 

Statie de pompare - extindere 

Statia de pompare existenta este subdimensionata in raport cu noile debite de apa potabila ce trebuie furnizate in retea.  

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere de 52,91 l/s = 190,5 m3/h va fi asigurată prin 

suplimentarea capacitatii actuale de pompare, cu o pompa cu caracteristi similare pompelor existent, amplasată în clădirea 

stației de pompare existentă: Q = 45 m3/h si H = 30,6 – 45,1m.  

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Ciorogarla 

 Se vor asigura toate rețelele exterioare (din incinta), necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

din gospodaria de apa; 
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 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei în zona afectată de extinderi: sistematizare verticală, 

peisagistică, drumuri de acces, alei pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv 

sistem antiefractie incinta; 

 Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru masura pH si clor rezidual si o lada 

frigorifica pentru transportul probelor catre laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente 

vor fi depozitate in pavilionul administrativ existent; 

 Gospodaria de apa va fi dotata cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea obiectelor din 

gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.6.4  Retea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatea Ciorogarla, se prevad urmatoarele 

lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre de la De 63 mm la 

De 200 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 31.318 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-68  - Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Ciorogarla 

DIAMETRU LUNGIME 

[MM] [M] 

63 816 

75 712 

110 16064 

125 3502 

140 2015 

160 6840 

180 308 

200 1061 

Total 31.318 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.10. 
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Bransamente 

S-au prevazut 933 bransamente noi. 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente cu diametrul De 32 

mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Ciorogarla este prezentata in tabelele 

urmatoare. 

Tabel 9.2-69  - Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 933 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pe reteaua de distributie s-au prevazut un numar de 117 de camine de vane (de sectorizare, golire, sectorizare si 

golire). 

 S-au prevazut un numar de 312 hidranti subterani. Conductele utilizate pentru racordarea hidrantilor la reteaua de 

distributie au De 90 mm cu lungime totala L = 333 m si De 110 mm cu o lungime totala L = 603 m 

 S-au prevazut 2 camine pentru monitorizare debit si 7 traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit 

vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 14 subtraversari de drumuri; 

- 1 supratraversare a raului Ciorogarla; 

- 5 subtraversari conducte de gaze; 

- 1 subtraversare apecduct; 

- 2 zone de paralelism cu apeducte/front de captare ce necesita protectii la conducte 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.6.5  Sistem SCADA 

In Gospodăria de apă GA Ciorogarla, in pavilionul administrativ existent, se prevede dispecerat SCADA, in care se vor 

monitoriza si comanda toate echipamentele si instalatiile existente in GA, frontul de captare, punctele de masura debit si 

presiune de pe retea, precum si de la statiile de pompare ape uzate. 

Pentru cele 3 foraje propuse spre reabilitare se va prevedea instrumentatia de masura si transmitere la distanta a debitului 

si a presiunii (debitmetre si traductoare de presiune). Acestea vor fi dotate cu senzori automatizati pentru inregistrarea 

nivelelor hidrostatice, cat si pentru monitorizarea parametrilor regimului hidrogeologic al acviferului captat. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 
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9.2.2.6.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Ciorogarla 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea sistemelor de dezinfectie pentru apa prelevata populatiei. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-70  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Ciorogarla 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 6.710 8.007 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
9,60 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 92,61 90,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 31 139 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,13 0,87 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,56 5,74 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 20,44 51,76 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 55,93 48,79 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
42,63 5,60 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 21,15 3,77 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 157,67 23,11 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
24,37 359,63 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,51 1,13 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
100,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 9,60% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scadere de la 92,61 l/om,zi, la 90 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 90 -100 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Tinând cont de faptul că, in prezent, există aproximativ 15,8 km rețea de distribuție, iar prin proiect se prevede extinderea 

rețelei cu aproximativ 31 km, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 42,63% inainte de 

proiect, la 5,60% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor 

inregistra o scădere de la 157,67 l/brans/zi, 23,11 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Ciorogârla sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 24,37 mii kWh/an la 359,63 mii kWh/an. 

Tabel 9.2-71  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Ciorogarla 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 2.436,70 35.962,86 

Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, precum și în 

urma extinderii și 

reabilitării gospodăriilor 

de apă, costurile cu 

personalul, energia, 

reactivii si mentenanța 

vor crește. De asemenea, 

vor apare și costuri cu 

apa din sursa ANB 

Reactivi 3.942,00 4.149,03 

Personal 15.211,00 96.166,27 

Mentenanta 1.727,18 16.727,18 

Alte costuri 1.165,84 3.130,17 

Cost apa din sursa 

Bucuresti 
0,00 94.407,25 

TOTAL 24.482,72 250.542,76 
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9.2.2.7 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DOMNESTI 

Sistemul de alimentare cu apa Domnesti, deserveste comuna Domnesti care are in componenta satele Teghes si Domnesti si 

este situata in vecinatatea vestica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2045 va fi de 14.972 locuitori.  

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Domnesti (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.9.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.7. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-72  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti 

Nr. 

crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 

Sursa de apa Racord la sistemul ANB buc 1 

Sursa existenta nu are capacitatea de a 

asigura cerinta de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar necesar se 

va asigura prin realizarea printr-o conexiune 

in apeductele ANB. 

2 

Conducta de aductiune 
Conducta de aductiune - 

extindere 
m 16.307 

Pentru transportul apei din apeductele ANB 

la gospodaria de apa Domnesti, este 

necesara conducta de aductiune.   

3 

Statie de pompare si 

statie de clorinare 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea presiunii in sistemul 

Bragadiru – Cornetu – Domnesti – Ciorogarla 

– Clinceni este necesara realizarea unei statii 

de repompare a apei.  

Statie de clorinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru a se realiza corectia de clor se 

prevede o instalatie de clorinare. 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui pavilion 

administrativ,   compartimentat,  cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de intretinere si 

spatiu de depozitare 

4 

Gospodaria  de apa 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea compensarii orare si 

zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de 

incendiu a fost prevazuta extinderea de 

capacitate a rezervorului de stocare existent 

cu 600 m3 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Cresterea capacitatii de pompare pentru 

asigurarea debitului suplimentar, ca urmare 

a extinderii retelei de distributie 

5 

Reteaua de distributie 
Retea de distributie - 

extindere 
m 19.835 

Extinderile retelei de distributie, inclusiv 

debitmetre, traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au scopul de a 

asigura accesul la apa de calitate pentru toti 
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Nr. 

crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

consumatorii din comuna Domnesti. 

6 

SCADA SCADA buc 1 

In pavilionul administrativ din gospodaria de 

apa Domnesti, in prezent exista un 

dispecerat SCADA, care se va extinde pentru 

a prelua si datele transmise de la obiectele 

pentru care s-au prevazut investitii prin 

prezentul proiect: obiectele componente ale 

infrastructurii de alimentare cu apă, precum 

și de la SPAU-rile aferente sistemului de 

canalizare. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – 

Parte desenata – Domnesti (Anexa 10). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Domnesti este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-20– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Domnesti 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S - F – Sursa de apa - foraje 

S - ANB – Sursa de apă din apeductele Apa Nova Bucuresti; 

A – aducţiune; 

ST – staţia de tratare – clorinare; 
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R – rezervoare de înmagazinare; 

SR – staţii de pompare; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.7.1 Sursa de apă 

Pentru dimensionarea facilitatilor aferente captarii se considera debitul Qsursa = 43 l/s aferent etapei de perspectiva 2045. 

Sursa suplimentară necesară pentru etapa de perspectivă a fost identificată la operatorul Apa Nova, prin realizarea unui 

punct de racord la sistemul Apa Nova Bucuresti, conditiile de bransare fiind mentionate in Protocolul de prelevare debit 

incheiat cu operatorul Apa Nova Bucuresti. 

Tabel 9.2-73  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul necesar pentru Domnesti  43 

Debit asigurat in prezent 

(din sursa subterana) 
25 

Debitul suplimentar necesar 

(va fi asigurat din sursa ANB pentru Domnesti) 
18 

Imediat după punctul de racord la sistemul de alimentare cu apă ANB, se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru 

electromagnetic prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Domnești. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati – sursa de apa. 

9.2.2.7.2  Statie de pompare si statie de clorinare 

Dupa punctul de racord la ANB, pe traseul aductiunii se vor realiza:o statie de pompare cu rezervor tampon si o statie de 

clorinare, amplasate intr-o incinta comuna, in care se va prevedea si un pavilion administrativ. 

Statie de pompare - extindere 

Debitul statie de pompare este de 64 l/s deoarece pompeaza debitele suplimentare catre toate gospodariile de apa 

Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnesti si Ciorogarla. 

Tabel 9.2-74  - Debitele caracteristice de dimensionare pentru statia de pompare 

 Qsursa  (l/s) 

Debit suplimentar pentru Bragadiru – Zona A  9,1 

Debit suplimentar pentru Cornetu–  12,77 

Debit suplimentar pentru Clinceni 13,6 

Debit suplimentar pentru Domnesti 18 

Debit suplimentar pentru Ciorogarla 10,4 
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 Qsursa  (l/s) 

Qsursa total preluat din sistemul ANB 63,87 

Statia de pompare va fi echipata cu  (3+1) pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qgrup = 64 l/s = 230,4 m3/h si 

inaltimea de pompare H = 35 m.  

Rezervor tampon 

Rezervorul tampon va avea o capacitate de 100 m3 si va fi amplasat adiacent camerei de pompare si dezinfectie.  

Statie de clorinare - extindere 

Pentru a nu se altera paramatrii de potabilitate a apei pe intreaga lungime a conductei de aductiune, se prevede  o statie de 

clorinare echipata cu instalatie de dezinfectie cu clor gazos.  

Pavilion administrativ 

In vecinatatea constructiilor care adapostesc statia de pompare si statia de clorinare, va fi prevazuta o cladire pentru 

desfasurarea activitatiilor de exploatare și întreținere a lucrărilor pentru statia de pompare si dezinfectie incluzând: spațiu 

pentru personal tehnic, spațiu pentru unitate centrala SCADA, grup sanitar, spații depozitare, etc; 

Se prevede un generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea obiectelor din incinta. 

9.2.2.7.3 Conducta de aducțiune 

Pentru sistemele de alimentare cu apa Bragadiru, Cornetu, Domnesti, Ciorogarla, Clinceni, se va realiza o conducta de 

aductiune cu conexiune in zona Domnesti, cu lungimea totala de 30.248 m, dimensionata la un debiu total de 64 l/s. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata in schema urmatoare si in Volumul III – Parte desenata Bragadiru – 

Anexa 7. 

 

Figură 9.2-21– Schema conducte de aducțiune 

In cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa este descris tronsonul de aductiune aferent sistemului respectiv. 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.11. - Breviarul de 

calcul. 

Pentru sistemul Domnesti, conducta de aductiune are lungimea de 16.307 m, este dimensionata pentru un debit de 

18,00 l/s. 

Tabel 9.2-75  - Conducta de aductiune apa potabila Domnesti 
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DIAMETRU PROPUS 

(MM) 

LUNGIME 

(M) 

200 3557 

280 4258 

355 4194 

400 4298 

Total 16.307 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 48 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati-aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 4 subtraversari de drumuri; 

- 3 supratraversare de rauri; 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in Volumul III - Parte desenata – Anexa 16.  

9.2.2.7.4 Gospodăria de apă Domnesti 

In gospodaria de apa Domnesti se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana (5 foraje): 

 Extindere capacitate de inmagazinare cu 600 m3; 

 Suplimentarea capacitatii statiei de pompare; 

Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei:                                           = 25 l/s = 2.160 m3/zi 

Aportul de debit din reteaua ANB:                         = 18 l/s = 1.546,6 m3/zi 

Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea:   = 56,86 l/s = 205 m3/h 

Amplasarea obiectelor din cadrul Gospodăria de apa este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Domnesti, (Anexa 

10), planul de situație IF-DOM-GA10-R02. 
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Rezervor de inmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.24, volumul necesar de inmagazinare este de 1.600 m3.  

Tabel 9.2-76  -  Extindere capacitatea de inmagazinare va fi conform tabelului: 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.600 1 x 1.000  1 x 600  

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevazuta extinderea de 

capacitate a rezervorului de stocare existent cu 600 m3.   

Rezervorul de stocare suplimentar, va fi amplasat in incinta gospodariei de apa. 

Rezervorul a fost dimensionat astfel incat sa asigure impreuna cu rezervorul existent volumul de refacere a rezervei de 

incendiu de 588 m3  pentru un numar de doua incendii teoretice simultane, fiind necesar un volum total de inmagazinare de 

1.600 m3. 

Amplasarea noilor facilitati de inmagazinare este prezentata in planul de amplasare: IF-DOM-GA10-R02 (Volumul III – Piese 

desenate – Domnesti, (Anexa 10). 

Statie de pompare - extindere  

Statia de pompare existenta este subdimensionata in raport cu noile debite de apa potabila ce trebuie furnizate in retea.  

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere de 56,85 l/s = 205 m3/h va fi facuta prin 

suplimentarea capacitatii actuale de pompare, cu o pompa cu caracteristi similare pompelor existente: Qpompa = 71,3 m3/h  

si inaltimea de pompare H = 39,8 m, amplasată în containerul existent.  

Alte lucrări in gospodăria de apă 

 Se vor asigura toate utilitatile exterioare necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

tehnologice din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, 

alei pietonale pentru obiectele noi; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul 

probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in 

cladirea administrativa existenta 

 Gospodaria de apa va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.7.5 Retea de distributie 

In vederea asigurarii acceslui la apa potabila pentru toti consumatorii din comuna Domnesti, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre De 90 mm, De 110 

mm şi De 160 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 19.835 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 
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Tabel 9.2-77  - Extinderi pentru rețeaua de alimentare cu apă sistem Domnesti 

DIAMETRU LUNGIME 

[MM] [M] 

90 173 

110 15878 

160 3784 

Total 19.835 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.9. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 537 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Domnesti este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-78  - Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 537 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 86 de cămine de vane (de sectorizare, golire, sectorizare si 

golire); 

 S-au prevazut 224 de hidranţi subterani cu diametrul Dn 80 mm, Dn 100 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 

m între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 

mm cu lungimea totala L = 549 m si De 110 mm cu lungime totala L = 123 m; 

 S-au prevazut 3 camine pentru monitorizare presiune. Caminele in care vor fi montati traductorii de presiune vor 

fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 15 subtraversari de drumuri asfaltate; 

- 3 de subtraversari ale conductelor de gaze. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.7.6 Sistem SCADA 

In pavilionul administrativ prevazut pe in incinta statiei de pompare de pe traseul aductiunii se va amenaja o incapere cu 

destinatia dispecerat SCADA, unde se vor asigura toate lucrările de automatizarea monitorizarea și controlul funcționării 

ansamblului statie de pompare-rezevor tampon-statie de clorinare, cu posibilitati de transmitere la dispeceratul central. 
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In pavilionul administrativ din gospodaria de apa Domnesti, in prezent exista un dispecerat SCADA, care se va extinde 

pentru a prelua si datele transmise de la obiectele pentru care s-au prevazut investitii prin prezentul proiect: obiectele 

componente ale infrastructurii de alimentare cu apă, precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati – SCADA. 

9.2.2.7.7 Impactul masurilor propuse  - sistem Domnesti 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea sistemelor de dezinfectie pentru apa prelevata populatiei. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Domnesti, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-79  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Domnesti 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 9.347 11.152 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 95,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0 145 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 1,32 

2.4.7 Lungime aductiuni km 1,27 17,57 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 39,64 59,48 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa m3/zi 0,00 74,09 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

vanduta)  

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0,00 5,60 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0 3,86 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 18,72 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 882,54 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 1,83 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa estimat după proiect este de 100%. 

De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Tinând cont de faptul că rețeaua de distribuție va fi nouă, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va 

avea valoarea de 5,60% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente 

vor avea o valoare de 18,72 l/brans/zi. 

Intrucât sistemul de alimentare cu apă Domnești a beneficiat de investitii prin porgramul POS Mediu, care inainate de 

proiect nu erau inca puse in functiune, prin prezentul proiect sunt propuse investiții pentru pomparea apei, consumul mediu 

de electricitate va avea o valoare de 882,54 mii kWh/an. 

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 95 -115 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Tabel 9.2-80  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Domnesti 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 0,00 88.254,08 Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, precum și în 

urma extinderii și 

reabilitării gospodăriilor 

de apă, costurile cu 

personalul, energia, 

reactivii si mentenanța 

Reactivi 0,00 6.203,90 

Personal 0,00 121.445,49 

Mentenanta 0,00 15.000,00 

Alte costuri 0,00 1.966,22 
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Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Cost apa din sursa 

Bucuresti 
0,00 67.580,00 

vor crește. De asemenea, 

vor apare și costuri cu 

apa din sursa ANB, 

deoarece se va realiza un 

racord la ANB TOTAL 0,00 300.449,69 
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9.2.2.8 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CLINCENI 

Sistemul de alimentare cu apa Clinceni, deserveste localitatile Clinceni, Ordoreanu si Olteni, situat in vecinatatea de V-SV a 

municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2030, va fi de 9.916 locuitori, iar la nivelul 

anului 2045 va fi de 11.901 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Clinceni (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.10.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 

8, subcapitol 8.3.7. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-81  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Clinceni 

Nr. 

crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

Racord la conducta de 

aductiune Domnesti 

alimentata din sistemul ANB 

buc 1 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de asigura necesarul 

de debit la etapa de perspectiva. 

Debitul suplimentar necesar se 

va asigura dinsistemul ANB. 

2 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
1 1.985 

Pentru transportul apei furnizate 

din conducta de aductiune 

Domnesti alimentata din sistemul 

ANB la gospodaria de apa 

Clinceni, este necesara conducta 

de aductiune. 

3 
Gospodaria  

de apa 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru 

eliminarea amoniului, va asigura 

potabilizarea apei prelevate din 

sursa subterana, in vederea 

asigurarii conformarii cu Directiva 

Consiliului 98/ 83/CE si Legea 

Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 2011. 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Cresterea capacitatii de pompare 

pentru asigurarea debitului 

suplimentar, ca urmare a 

extinderii retelei de distributie 

4 

Reteaua 

de 

distributie 

Retea de distributie - 

extindere 
m 36.233 

Extinderile retelei de distributie, 

inclusiv debitmetre, traductoare 

de presiune, bransamente si 

hidranti, au scopul de a asigura 

accesul la apa de calitate pentru 

toti consumatorii din localitatile 

Clinceni, Ordoreanu si Olteni. 
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Nr. 

crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

5 SCADA SCADA buc 1 

In gospodaria de apa, in prezent 

exista un dispecerat SCADA, care 

se va extinde pentru a prelua si 

datele transmise de la obiectele 

pentru care s-au prevazut 

investitii prin prezentul proiect: 

obiectele componente ale 

infrastructurii de alimentare cu 

apă, precum și de la SPAU-rile 

aferente sistemului de canalizare. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Clinceni (Anexa 11). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Clinceni este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-22– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Clinceni 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S - PS – Sursa de apa - foraje 

S - ANB – Sursa de apă din apeductele Apa Nova Bucuresti; 

A – aducţiune; 

ST – staţia de tratare   

R – rezervoare de înmagazinare; 

SR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 
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RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.8.1 Sursa de apă 

Investitiile prevazute in cadrul obiectului sursa de apa, constau in asigurarea deficitului de debit. 

Pentru dimensionarea facilitatilor aferente captarii se considera debitul 33,6 l/s. 

Sursa suplimentară necesară pentru etapa de perspectivă a fost identificată la operatorul Apa Nova, prin realizarea unui 

punct de racord la apeductele Apa Nova Bucuresti, conditiile de bransare fiind mentionate in Protocolul de prelevare debit 

incheiat cu operatorul Apa Nova Bucuresti. 

Imediat după punctul de racord la conducta de aductiune care deserveste sistemul de alimentare cu apă Clinceni, se va 

prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic prevăzut cu echipament de transmitere a datelor la 

dispeceratul SCADA prevazut in GA Clinceni. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati-sursa. 

Tabel 9.2-82  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni: 

Debitul necesar pentru Clinceni 

Qsursa  (l/s) 

33,6 

Debit asigurat in prezent 

(din sursa subterana) 
20 

Debitul suplimentar 

(va fi asigurat din sursa ANB pentru Clinceni) 
13,6 

9.2.2.8.2  Conducta de aductiune 

Din punctul de racord la apeductul Apa Nova Bucuresti, localizat in localitatea Domnesti, prin intermediul unei statii de 

repompare, se propune realizarea unei conducte de aducțiune, capabile să asigure transportul apei către gospodăriile de apă 

existente în localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu și Bragadiru. 
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Figură 9.2-23– Schema conducte de aducțiune 

In cadrul fiecarui sistem de alimentare cu apa este descris tronsonul de aductiune aferent sistemului respectiv. 

Pentru sistemul Clinceni, conducta de aductiune are lungimea de 1.985 m, este dimensionata pentru un debit de 13,6 

l/s. 

Tabel 9.2-83  - Conducta de aductiune apa potabila Clinceni 

DIAMETRU PROPUS 

(MM) 

LUNGIME 

(M) 

160 55 

225 270 

280 1.660 

Total 1.985 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati – aductiune. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 15 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversare drum; 

- 1 subtraversare de apeduct; 

- 1 supratraversare viroaga. 
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Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.8.3 Gospodăria de apă Clinceni 

In gospodaria de apa Clinceni se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana (4 foraje):  

 Staţie de tratare pentru eliminarea amoniului si nitratilor din apa provenită din sursa subterană existentă;  

 Extindere capacitate statie de pompare; 

Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei:       20 l/s = 1.728 m3/zi 

Aportul de debit din reteaua ANB:    13,60 l/s = 1,175 m3/zi 

Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea: 43,41 l/s = 157 m3/h  

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.10.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru eliminarea amoniului include: 

- Aerarea apei brute de foraj; 

- Reglarea pH-ului; 

- Filtrarea apei pe filtre sub presiune/eliminarea biologica a amoniului; 

- Dezinfectia cu clor a apei tratate. 

Amplasarea noilor facilitati de tratare este prezentata in planul de amplasare: Volumul III – Parte desenata – Clinceni, 

(Anexa 11), planul de situație IF-CLI-GA10-R02 . 
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Figură 9.2-24– Schema bloc a proceselor de tratare 

Aerarea apei brute de foraj 

Apa bruta de la foraje este lipsita de oxigen. Aerarea este necesara pentru facilitarea procesului de oxidare enzimatica a 

amoniului la filtrarea apei. 

Amoniul este prezent in apa din forajele de la Clinceni in concentratii sub 1 mg/l, dar superioare concentratiei maxime 

admise de Legea 458/2002 republicata in 2011: CMA = 0,5 mg NH4
+/l. 

Nitrificarea biologica se realizeaza cu ajutorul bacteriilor autotrofe care oxideaza amoniul transformandu-l in nitrat (NO3
-) in 

doua faze care au loc in masa mediului filtrant: 

 Oxidarea amoniului in nitrit NO2
- (nitritare) de catre bacteriile Nitrosomonas, urmata de 

Qsursa = 20 l/s = 1.728 m3/zi m3/zi 

QANB = 13,6 l/s = 1.175 m3/zi 

Qorar = 43,41 l/s = 156 m3/h 
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 Oxidarea nitritilor in nitrati NO3
- (nitratare) de catre bacteriile Nitrobacter. 

Aceste bacterii sunt strict aerobe, nepatogene si utilizeaza ca sursa de carbon hidrogenocarbonatii din apa, NCO3
-, ioni care 

determina alcalinitatea apei. 

Prin nitrificare biologica a amoniului este vizata o concentratie reziduala de amoniu < 0,2 mg/l. 

Pentru aerarea apei de foraj la gospodaria de apa Clinceni a fost prevazut un sistem de cascada cu 4 trepte, care va asigura 

o concentratie de oxigen in apa de minimum 80% din concentratia la saturatie corespunzatoare temperaturii apei. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare pentru cascada de aerare sunt incluse in Volumul II – Anexe, Anexa 

3.3.12. 

Reglarea pH-ului 

Procesul de nitrificare necesita o valoare a pH-ului  mai mare de 7,2. Reactivul de corectie folosit este hidroxidul de sodiu. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare sunt incluse in Volumul II – Anexe, Anexa 3.3.12. 

Filtrarea apei pe filtre sub presiune/eliminarea biologica a amoniului 

Apa aerata va fi supusa unui proces de filtrare rapida pe filtre sub presiune cu nisip. 

Apa uzata care rezulta la spalarea filtrelor sub presiune va fi directionata in reteaua de canalizare interna a gospodariei de 

apa si mai departe in reteaua de canalizare a localitatii. 

Filtrele sub presiune impreuna cu toate instalatiile auxiliare necesare vor fi adapostite intr-o cladire metalica, cu panouri 

termoizolante, avand dimensiunile in plan: 10,50 m x 20,50 m si inaltimea maxima de 8,5 m. 

Lista de echipamente si calculele de dimensionare pentru filtrele sub presiune, a pompelor si suflantelor pentru spalare sunt 

incluse in Volumul II – Anexe, Anexa 3.3.12. 

Dezinfectia cu clor a apei tratate 

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorinare cu clor gazos. 

Se propune adaptarea capacitatii actuale a statie de clorinare, astfel incat sa se asigure doza de clor rezidual liber pentru 

orice situatie de exploatare: CMA> 0,1 – <0,5 mg/l in reteaua de distributie (bransament, capat retea). 

Calculele de dimensionare pentru capacitatea statiei de clorinare sunt incluse in Volumul II – Anexe,  Anexa 3.3.12. 

Statie de pompare - extindere 

Statia de pompare existenta este subdimensionata in raport cu noile debite de apa potabila ce trebuie furnizate in retea.  

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere de 43,41 l/s = 156 m3/h va fi asigurata prin 

suplimentarea capacitatii actuale de pompare cu o pompa cu caracteristici similare cu cele existente: Qpompa = 64,8 m3/h 

si inaltimea de pompare H = 60 m. 

Pentru asigurarea necesarului de apa, in conditiile producerii unui singur incendiu, la care a fost verificata reteaua, se va 

instala un grup de pompare de incendiu (1+1) cu caracteristicile: Q = 36 m3/h, H = 60 m si turatie variabila. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Clinceni 

 Se vor asigura toate rețelele exterioare (din incinta), necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei în zona afectată de extinderi: sistematizare verticală, 

peisagistică, drumuri de acces, alei pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv 

sistem antiefractie incinta; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul 

probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in cladirea 

administrativa existenta. 
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 Gospodaria de apa va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea obiectelor din 

gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.8.4 Retea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila toti consumatorii din localitatea Clinceni, se prevad urmatoarele lucrari: 

 Extinderea retelei de distributie; 

 Bransarea si contorizarea consumatorilor la reteaua extinsa; 

 Lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reteaua de distributie se va executa din conducte de Polietilena de Inalta Densitate (PEID), cu diametre de la De 75 mm 

pana la De 180 mm. 

S-a propus extinderea retelei de distributie pe o lungime totala de 36.233 m si va avea urmatoarea distributie pe diametre: 

Tabel 9.2-84  - Extinderea retelei de alimentare cu apa sistem Clinceni 

DIAMETRU LUNGIME 

[mm] [m] 

75 148 

110 26.343 

160 1.777 

180 7.963 

Total 36.233 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.11. 

Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente, cu diametrul De 32 

mm. S-au prevazut 747 bransamente noi. 

Pentru bransamentele noi se vor prevedea piesa de legatura la reteaua de distributie si conducta de legatura pana la limita 

de proprietate, si camin de apometru. 

Tabel 9.2-85  - Bransamente propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

 (buc) 

32 747 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pe reteaua de distributie s-au prevazut un numar de 134 de camine de vane (de sectorizare, golire, sectorizare si 

golire). 
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 S-au prevazut un numar de 372 hidranti subterani. Conductele utilizate pentru racordarea hidrantilor la reteaua de 

distributie au De 80 mm cu lungime totala L = 819 m si De 110 mm cu o lungime totala L = 297 m. 

 S-au prevazut 1 camin pentru monitorizare debit si 5 camine traductori de presiune. Caminele  vor fi 

amplasate în intersecțiile importante si au cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii, respectiv de a 

monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

 Pe traseul retelei de distributie sunt necesare lucrari de speciale dupa cum urmeaza: 

- 16 subtraversari de drumuri; 

- 6 traversări de gaz; 

- 4 traversări de apeducte. 

- 2 zone de paralelism intre reteaua de distributie si apeductele/frontal de captare ANB ce necesita protectie la 

conducte. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.8.5 Sistem SCADA 

Toate obiectele noi prevazute in sistemul de alimentare cu apa Clinceni vor fi integrate in SCADA existent, care va fi extins 

prin prezentul proiect. 

In gospodaria de apa, in prezent exista un dispecerat SCADA, care se va extinde pentru a prelua si datele transmise de la 

obiectele pentru care s-au prevazut investitii prin prezentul proiect: obiectele componente ale infrastructurii de alimentare 

cu apă, precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati_SCADA. 

9.2.2.8.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Clinceni 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea sistemelor de dezinfectie pentru apa prelevata populatiei. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Clinceni, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-86  - Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Clinceni 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 7.429 8.865 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 80,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0 124 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 0,94 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,65 2,64 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 32,39 68,62 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 52,77 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0,00 5,60 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0,00 4,94 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 28,79 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 612,97 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 1,78 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul estimat al populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va avea valoarea de 100% 

după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni va avea o variatie 

cuprinsa in domeniul 85 -105 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort si 

cresterea veniturilor). 

În urma realizării rețelei de distribuție, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va avea o valoare de 

4,94% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor inregistra o 

valoare de 28,79 l/brans/zi. 
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Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Clinceni sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va avea o valoare de 612,97 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o valoare de 5,6%, prin contorizarea tuturor 

consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si debitelor, astfel 

incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim. 

Tabel 9.2-87  - Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Clinceni 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 0,00 61.296,70 Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, precum și în 

urma extinderii și 

reabilitării gospodăriilor 

de apă, costurile cu 

personalul, energia, 

reactivii si mentenanța 

vor crește. De asemenea, 

vor apare și costuri cu 

apa din sursa ANB, 

deoarece se va realiza un 

racord la ANB. 

Reactivi 0,00 19.603,85 

Personal 0,00 8.108,11 

Mentenanta 0,00 15.000,00 

Alte costuri 0,00 1.966,22 

Cost apa din sursa 

Bucuresti 
0,00 123.231,30 

TOTAL 0,00 229.206,18 
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9.2.2.9 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MAGURELE 

Sistemul de alimentare cu apa Magurele, deserveste orasul Magurele, precum si localitatile Alunisu, Dumitrana, Pruni si 

Varteju si este situat in vecinatatea sud-vestica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2045, va fi de 23.909 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Magurele (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.11.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 

8, subcapitol 8.3.8. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-88  - Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Magurele 

Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 
Racord la sistemul ANB buc 1 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 

realizarea suplimentarea 

debitului din sistemul ANB 

2 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 2.750 

Pentru transportul apei de la 

punctul de racord ANB  la GA 

Magurele , este necesara 

conducta de aductiune 

Conducta de aductiune - 

reabilitare 
m 1.123 

Reabilitarea conductei de 

aductiune de la foraje la GA 

Magurele din cauza gradului 

ridicat de uzura 

3 

Gospodari

a de apa 

GA    

Magurele 

Statie de clorinare - reabilitare buc 1 

Reabilitarea statiei de clorinare 

existenta care se afla intr-o stare 

de degradare avansata si 

inlocuirea instalatiei de clorinare 

in vederea asigurarii dezinfectiei 

apei;  

Rezervor de inmagazinare - 

reabilitare 
buc 1 

Reabilitarea rezervorului de 

inmagazinare existent cu 

capacitatea de 3.500 m3 

Pavilion administrativ - 

reabilitare 
buc 1 

Pentru desfasurarea activitatilor 

de monitorizare si operare este 

necesara reabilitarea pavilionului 

administrativ  

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 Extinderea capacitatii de 

pompare ca urmare a extinderii 
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Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

retelelor de distributie si 

reabilitarea structurala a cladirii 

4 
Retea de 

distributie 

Retea de distributie - extindere m 49.191 

Extinderile, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din sistemului de 

alimentare cu apa Magurele 

Retea de distributie - 

reabilitare 
m 6.820 

Reabilitarea prin inlocuire a 

retelei de distributie in 

conformitate cu recomandarile 

expertizei tehnice elaborate 

pentru reteaua de distributie a 

orasului Magurele 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern de 

operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA  

la nivel local 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, transport apa, statie 

de tratare, staţia de pompare și rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Magurele (Anexa 12). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Magurele este prezentat schematic astfel: 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
161 

 

Figură 9.2-25 Schema generala a sistemului de alimentare cu apa Magurele 

S - F – Sursa de apa - foraje 

S - ANB – Sursa de apă din apeductele Apa Nova Bucuresti; 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – staţia de clorinare ; 

R – construcţii de înmagazinare; 

SPR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

     – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.9.1  Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 72,44 l/s. 

In prezent sursa existenta asigura 33 l/s debit prelevat din 8 foraje amplasate in Magurele si 7 l/s debit prelevat din cele 2 

foraje amplasate in Dumitrana si Pruni. 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.8 este sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operator Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea 

unui punct de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 

Imediat după punctul de racord la ANB se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic prevăzut cu 

echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA Măgurele.Modul de asigurare a debitului necesar 

pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele este prezentat in tabelul urmator. 
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Tabel 9.2-89  - Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul necesar de apa pentru Magurele 72,44 

Debit asigurat in prezent 

 din sursa Magurele – cele 8 foraje 

existente 

33 

Debit asigurat in prezent 

din sursa Dumitrana Pruni – cele 2 foraje existente 

7 

 Debitul suplimentar va fi asigurat 

din sursa ANB pentru Magurele  

32,44 

  

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.13.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.9.2  Conducta de aducțiune 

Conducta de aductiune - extindere 

In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar alimentarii cu apa a orasului Magurele, se va realiza o conducta de 

aductiune, de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa ANB la gospodaria de apa Magurele, cu o lungime 

totala de 2.750 m, De 225 mm. 

Conducta de aductiune proiectata a fost dimensionata pentru debitul de 32,44 l/s. 

Conducta de aductiune - reabilitare 

Datorita gradului avansat de uzura, in conformitate cu propunerile rezultate din expertiza efectuata conducta de aductiune 

de la forajele F1, F2, F3, F4, F5, F8, F10, F11 la gospodaria de apa Magurele va fi reabilitata in intregime, prin inlocuirea 

conductei existente cu conducta PEID, avand urmatoarele diametre: 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

90 44 

110 151 

125 200 

140 98 

160 186 

180 148 

200 274 
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Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

250 22 

Total 1.123 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune - extindere 

Pe traseul conductei de aductiune vor fi prevăzute 17 cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in Volumul III – Parte desenata Magurele. 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.14 - Breviarul de 

calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversare de Centura Bucuresti,  

- 1 subtraversare de cale ferata. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.9.3 Gospodăria de apă Magurele 

In gospodaria de apa Magurele se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura alimentare cu apa: 

 Reabilitare instalatie de clorinare; 

 Reabilitare rezervor de inmagazinare; 

 Extindere statie de pompare existenta; 

 Reabilitare pavilion administrativ. 

Având in vedere deficientele identificate in capitolul 4, subcapitol 4.2.3.11.3, se vor prevedea instalații noi de dezinfecție (cu 

clor gazos). 

Debitele de dimensionare pentru facilitatile gospodariei de apa sunt: 

Debitul sursei existente (foraje):    = 40 l/s = 2.851 m3/zi 

Aportul de debit din reteaua ANB:    QANB = 32,44 l/s = 2.802,82 m3/zi  

Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea Magurele: = 88,75 l/s = 319,52 m3/h 

Breviarul de calcul si lista de echipamente sunt incluse in Volumul II – Anexe  - Anexa 3.3.14. 
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Statie de clorinare - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor semnalate in capitolul 4,subcapitol 4.2.3.11.3,au fost prevazute o serie de masuri in 

vederea reabilitarii statie de clorinare existente.  

Cladirea statiei de clorinare existente, precum si instalatiile de clorinare se afla in stare avansata de degradare. Se propune 

reabilitarea cladirii statiei de clorinare si inlocuirea echipamentelor existente de clorinare cu o instalatie noua de dezinfectie 

cu clor gazos.  

Lucrarile de reabilitare ale cladirii statiei de clorinare includ: 

 refacere finisaje exterioare 

 refacere tencuieli interioare 

 refacere hidroizolatie terasa 

 refacere trotuar perimetral 

Rezervor de inmagazinare - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor semnalate in capitolul 4, subcapitol 4.2.3.11.3, au fost prevazute o serie de masuri in 

vederea reabilitarii rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 3.500 m3. 

Pentru rezervorul existent de capacitate 3.500m3 se propun urmatoarele lucrari: 

 refacere finisaje exterioare 

 refacere hidroizolatie terasa 

 refacere burlane de scurgere a apelor pluviale 

 refacere trotuar perimetral 

 grunduire si vopsire elemente metalice dupa inlaturarea urmelor de rugina 

 inlocuire instalatie hidraulica 
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Statie de pompare - extindere 

Pentru remedierea deficientelor semnalate in cadrul capitolului 4, subcapitolul 4.2.3.11.3, au fost prevazute o serie de 

masuri in vederea reabilitarii statiei de pompare existenta, care este subdimensionata in raport cu noile debite de apa 

potabila ce trebuie furnizate in retea.  

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere 88,75 l/s = 319,52 m3/h va fi facuta prin 

inlocuirea pompelor actuale, dupa realizarea racordului la reteaua ANB. 

Se vor instala 4 (3+1) pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qgrup = 319,52 m3/h si inaltimea de pompare H = 45 

m.  

Pentru reabilitarea statiei de pompare existente se propun urmatoarele lucrari: 

 refacere finisaje exterioare 

 refacere tencuieli interioare 

 refacere hidroizolatie terasa 

 refacere platforma perimetrala pentru scurgerea apelor pluviale 

 grunduire si vopsire elemente metalice dupa inlaturarea urmelor de rugina 

 inlocuire instalatie hidraulica 

Pavilion administrativ - reabilitare 

Pentru remedierea deficientelor semnalate in cadrul capitolului 4, subcapitolul 4.2.3.11.3, au fost prevazute lucrari de 

igienizare si reabilitare astfel: 

 refacere hidroizolatie terasa 

 refacere finisaje exterioare 

 refacere tencuieli interioare 

 refacere trotuar perimetral 

Gospodaria de apa va fi dotata si cu o cladire care va adaposti generatorul electric de rezerva care va putea asigura 

functionalitatea obiectelor din gospodarie in caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

Planul de amplasare al lucrarilor existente si proiectate se gaseste in: IF-MAG-GA-R02 (Volumul III – Piese desenate). 

9.2.2.9.4 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii acceslui la apa potabila pentru toti consumatorii din orasul Magurele, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 reabilitarea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Extinderea retelei de distribuţie se va realiza utilizand conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre De 

200 mm şi De 110 mm.  

Retea de distributie - extindere 

Reteaua de distributie se va executa din conducte de Polietilena de Inalta Densitate (PEID), cu diametre de la De 110 mm 

pana la De 200 mm. 

S-a propus extinderea retelei de distributie pe o lungime totala de 49.191 m si va avea urmatoarea distributie pe diametre: 
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Tabel 9.2-90  - Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Magurele 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

110 1.368 

125 41.359 

140 1.742 

160 4.306 

180 407 

200 9 

Total 49.191 

Retea de distributie - reabilitare 

Avand in vedere deficientele prezentate in capitolul 4, subcapitol 4.2.3.91.6, pentru reteaua de distributie existenta pe 

strazile: Centura Bucuresti, Atomistilor, Reactorului, Florilor, Milcov, Marasesti, Rovine, Aleea Albastrelelor, Aleea 

Atomistilor, Fizicienilor, Aleea Selimbar, Aleea Fizicienilor si Calugareni, pentru care s-a prezentat analiza de optiuni in 

capitolul 8, subcapitol 8.3.7.2.2, s-a propus reabilitarea acestor tronsoane astfel:     

Tabel 9.2-91  - Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă Magurele 

Diametru 

 propus 

[mm] 

Lungime 

[m] 

125 4.080 

160 792 

180 17 

225 289 

250 167 

280 402 

315 30 

355 300 

400 670 

450 73 

Total 6.820 
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Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa 9.1.1.12 la Capitolul 9. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.889 de branşamente noi, din care: 

- 1.841 bransamente din PEID, De 32 mm; 

- 48 bransamente din PEID, De 40 mm. 

Totodata, reabilitarea prin inlocuire a conductelor de distributie a condus la refacerea unui numar de 137 bransamente 

existente (90 bransamente cu De 32 mm si 47 bransamente cu De 40 mm).  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Magurele este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-92  - Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 1.841 

40 48 

Tabel 9.2-93  - Bransamentele propuse pe rețeaua de alimentare cu apa existentă în Măgurele 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente  

pe rețeaua existentă 

(buc) 

32 90 

40 47 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie - extindere 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 149 de cămine de vane de izolare si 1 camin cu vana de 

reglare debit; 

 s-au prevazut 430 de hidranţi subterani cu diametrul Dn 100 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei; 

 camine pentru monitorizare debit (19 buc) in vederea impartirii retelei de distributie in zone distincte; 

 traductor de presiune (11 buc) in nodurile principale ale retelei pentru optimizarea parametrilor de functionare. 

Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

 5 subtraversari de drum Județean DJ401A; 

 3 subtraversări de drum asfaltat; 

 1 subtraversare de cale ferata si Centura Bucuresti; 

 1 supratraversare de rau  Ciorogarla; 

 1 subtraversare de rau Sabar 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 
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9.2.2.9.5 Sistem SCADA  

In gospodaria de apa Magurele se prevede un sistem SCADA. Sectiunea de control va fi prevazuta cu echipamentul necesar 

pentru transmiterea datelor la nivelul sursei, la nivelul gospodăriei de apă prin  integrarea obiectelor componente 

(rezervoare, stații de pompare, unități de tratare), precum șla nivelul sursei, la nivelul gospodăriei de apă prin  integrarea 

obiectelor componente (rezervoare, stații de pompare, unități de tratare),Statiile de pompare sunt proiectate sa functioneze 

in mod automatizat. 

Sistemul se va bloca daca limitele de clor rezidual pe refularea statiei de pompare nu se inscrie in limitele impuse de 

tehnolog. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

S-au prevazut 19 camine de monitorizare de debit si 11 traductori de presiune. 

Caminele de monitorizare debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor 

avarii. 

Traductorii de presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.2.9.6 Impactul masurilor propuse - sistem Magurele 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea sistemelor de dezinfectie pentru apa prelevata populatiei. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiuneIndicatorii de 

performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru sistemul de 

alimentare cu apa Magurele, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-94  -   Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Magurele 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 12.261 15.922 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
53,42 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 108,20 115,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 311,52 217,5 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 5,54 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.7 Lungime aductiuni km 1,02 3,87 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0 100 

2.4.10 Lungime retea de distributie (inclusiv reteaua de distributie existenta) km 20,01 69,20 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 34,08 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 222,62 188,23 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
17,80 7,93 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 7,11 5,2 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 195,49 43,16 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
560,24 1.558,88 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 1,23 1,80 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
33,41 100,00 

 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 53,42% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Glina va avea o variatie 

cuprinsa in domeniul 95 -110 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort si 

cresterea veniturilor). 

Prin prezentul proiect se extind rețelele de aducțiune de la 1,02 km la 3,87 km. Conducta de legatura intre foraje, avand 

lungimea de 1.015 m, va fi reabilitata in intregime din cauza gradului ridicat de uzura. 

De asemenea, rețelele de distribuție se vor extinde cu aproximativ 49 km, iar un procent de 34,08% din lungimea rețelei 

existente va fi reabilitat. Ca urmare a celor descrise mai sus, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va 

scade de la 7,11% inainte de proiect, la 5,2% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe 

număr de branșamente vor inregistra o scădere de la 195,49 l/brans/zi, la 43,16 l/brans/zi. 
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Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Măgurele sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 560,24 mii kWh/an la 1.558,88 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 17,8% la 7,93%, prin 

contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a presiunilor si 

debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim. 

Tabel 9.2-95  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - 

sistem de alimentare cu apa Magurele 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie 56.024,00 155.888,00 Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, precum și în 

urma extinderii și 

reabilitării gospodăriilor 

de apă, costurile cu 

personalul, energia, 

reactivii si mentenanța 

vor crește. De asemenea, 

vor apare și costuri cu 

apa din sursa ANB, 

deoarece se va realiza un 

racord la ANB. 

Reactivi 2.530,00 3.380,34 

Personal 64.702,00 64.702,00 

Mentenanta 9.696,00 24.696,00 

Alte costuri 5.230,00 7.194,33 

Cost apa din sursa 

Bucuresti 
0,00 240.052,03 

TOTAL 138.182,00 495.912,70 
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9.2.2.10 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BALOTESTI 

Sistemul de alimentare cu apa Balotesti, deserveste localitatile Balotesti, Saftica si Dumbrăveni, situate in vecinatatea nord 

estica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa la nivelul anului 2045, va fi de 14.204 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Balotesti (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.13.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 

8, subcapitol 8.3.10. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-96  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Balotesti: 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

Racord la sistemul ANB buc 1 Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 

racordarea la sistemul ANB.  

Pentru exploatarea in conditii 

optime a sursei subterane sunt 

necesare lucrari  de reabilitare 

pentru 7 foraje. 

Front de captare subterana - 

reabilitare 
buc 7 

2 

 

Conducta 

de 

aductiune 

Conductă de aducţiune - 

extindere 
m 3.409 

pentru integrarea forajele F5 si 

F6 in sistemul de alimentare cu 

apa este necesara realizarea 

unor conducte de aductiune. 

Conductă de aducţiune - 

extindere 
m 6.090 

Pentru transportul debitului 

suplimentar (asigurat din 

sistemul ANB) se prevede o 

conducta de aductiune de la 

statia de pompare Tunari la 

gospodaria de apa Balotesti. 

3 

Statie de 

pompare 

pe 

aductiune 

Statie de pompare apa potabila 

- extindere 
buc 1 

In statia de pompare Tunari se 

va amplasa un grup de pompare, 

care va asigura presiunea 

necesara pe conducta de 

aductiune  apa potabila (debitul 

suplimentar preluat din ANB)  

4 
Gospodari

e de apa 
Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru 

reducerea manganului, va 

asigura potabilizarea apei 

prelevate din sursa subterana, in 

vederea asigurarii conformarii cu 

Directiva Consiliului 98/ 83/CE si 

Legea Calităţii Apei nr.458/2002, 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 2011. 

Rezervor de inmagazinare - 

reabilitare 
buc 1 

Rezervorul existent va fi supus 

unor masuri de reabilitare prin 

curatarea armaturii peretelui 

rezervorului in zona in care 

tencuiala este complet cazuta, 

refacerea tencuielilor exterioare. 

Statie de pompare - reabilitare buc 1 

Statiei de pompare existenta se 

va reabilita din punct de vedere 

structural si se vor inlocui 

instalatiile si echipamentele de 

pompare. 

Pavilion administrativ - 

reabilitare 
buc 1 

Cladirea administrativa existenta 

va fi reabilitata si 

recompartimentata, astfel incat 

sa asigure spatii necesare pentru 

intreaga activitate de 

monitorizare si intretinere, 

desfasurata de operator 

5 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 11.986 

Extinderile, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din localitatile 

Balotesti, Saftica si Dumbraveni 

6 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern de 

operare, incluzand automatizare 

si control SCADA la nivel local 

pentru obiectele noi construite si 

reteaua de distributie 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Balotesti (Anexa 14). 
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Sistemul de alimentare cu apă al localității Balotești este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-26– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Balotești 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă: 

- front captare constituit din foraje; 

- racord la sistemul de apa Apa Nova București; 

A – aducţiune: 

- asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

- asigură transportul apei furnizate din sistemul ANB la gospodaria de apa; 

ST – staţia de tratare – (demanganizare); 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.10.1 Sursa de apă 

Calcului debitului suplimentar necesar pentru Baloteşti - atât la sursă cât şi în reţeaua de distribuţie -  este prezentat in 

tabelul urmator: 
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Tabel 9.2-97  -  Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti: 

 Qsursa  (l/s) Qor max  (l/s) 

Debitul necesar de apa pentru Balotesti 31,85 48,72 

Debit asigurat in prezent 

 din sursa subterana Balotesti – cele 9 

foraje existente 

19 30,42 

Debitul suplimentar va fi asigurat din sursa 

ANB pentru Balotesti  

12,85 18,3 

Racord la sistemul ANB 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.10, este sistemul de alimentare cu apa administrat de ANB. Punctul de racord va fi situat la intersectia DN1 

cu strada Gara Balotesti în căminul de capăt existent pe reteaua de distributie a oraşului Otopeni. 

Pentru determinarea debitului necesar a fi asigurat din sursa de apa ANB, s-au avut in vedere faptul ca nu exista posibilitati 

de extindere a capacitatii de inmagazinare.  

Astfel, din sursa ANB vor fi furnizati 18,3 l/s, reprezentand deficitul de debit orar maxim.  

Punctul de branșare asigură condițiile de calitate şi de debit suplimentar de 36,93 l/s, din care 18,63 l/s pentru Tunari şi 

18,3 l/s pentru Baloteşti la o presiune, de 2,4 bar, până la staţia de pompare Tunari, conditiile de bransare fiind mentionate 

in Protocolul de prelevare debit incheiat cu operatorul Apa Nova Bucuresti. 

Front de captare subterana - reabilitare 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

Avand în vedere deficiențele punctate în capitol 4, subcapitol 4.2.3.13.3, se propune în cadrul prezentei investiții un plan de 

lucrări care să asigure funcționarea continuă a sursei existente. Astfel, pentru frontul de captare se propun următoarele 

lucrări: 

- înlocuirea pompelor submersibile pentru forajele F2, F4, F5 si F6 existente (pompele forajelor F7÷F9 vor fi păstrate 

având în vedere că acestea au fost înlocuite recent). 

- înlocuirea instalațiilor hidraulice și realizarea unor lucrări de testare și deznisipare pentru 7 foraje existente; 

- curățarea elementelor metalice ruginite (scări, capace etc.), grunduirea si revopsirea lor, rectificarea zonelor de 

beton degradate si refacerea protectiei hidroizolatiei, pentru forajele F2, F4, F5 si F6; 

- realizarea de cabine noi pentru forajele F7, F8 si F9 din zona GA Balotești; 

- pentru toate cele 7 foraje vor fi prevăzute tablouri electrice precum și tablouri de comandă și control; 

- toate cele 9 foraje existente se vor integra in SCADA, in acest sens fiind prevăzută instrumentație de măsură și 

transmitere la distanță a debitului și a presiunii (debitemetre și traductoare de presiune).  

Electropompele prevăzute vor avea următoarele caracteristici: 
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Tabel 9.2-98  -  Caracteristici ale pompelor montate în forajele  

Nr. Foraj 
Înălţimea de pompare 

(m) 

Debit estimat 

(l/s) 

F2 48 2 

F4 45 2 

F5 51 3 

F6 43 3 

Datele referitoare la posibilitatea de alimentare din subteran se regasesc in studiile hidrogeologice anexate prezentei 

documentatii în cadrul Volumul II – Anexe – Anexa 9.3.2.2 Studii hidrogeologice. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.10.2  Conducta de aducțiune 

Aducțiune apă brută 

Deoarece forajele F5 si F6 nu sunt conectate la sistemul de alimentare cu apa, prin prezentul proiect sunt prevazute 

investitii in vederea realizarii conductelor de aductiune pentru conectarea acestora la gospodaria de apa cu o lungime totala 

de 3409 m. 

Debitul final transportat de conductele de aductiune pana in gospodaria de apa este de 19 l/s. 

Sinteza tronsoanelor conductei de aducțiune este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 9.2-99  -  Extinderea conductei de aducțiune apă brută Balotești 

Extinderea conductei de aducțiune apă 

brută 

Diametru propus 

(mm) 

Lungime 

(m) 

90 1.980 

110 672 

125 215 

140 513 

160 29 

Total 3409 

Aceasta conducta va asigura integrarea forajelor F5 si F6 in sistemul centralizat de alimentare cu apa. Totodata, aceasta 

conducta va prelua si apa furnizata din forajele F1-F4. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune apa bruta vor fi prevăzute 14 de cămine de vane. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversare dupa cum urmeaza: 
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 2 subtraversări ale drumului judetean DJ 101; 

Aducțiunea apă tratată 

Transportul debitului de apa tratata de la punctul de racord ANB se va realiza prin intermediul unei conducte de aductiune 

cu diametrul de 250 mm pana in la statia de pompare Tunari (propusa prin proiect), conducta ce va deservi atat sistemul 

Tunari cat si sistemul Balotesti. Acest tronson este descris in cadrul capïtolului 9.2.16 „Sistem de alimentare cu apa Tunari”.  

De  la statia de pompare Tunari la gospodaria de apa GA Balotesti, se va realiza o conducta de aductiune apa tratata avand 

diametrul De 180 mm, cu o lungime totala de 6.090 m. Debitul transportat de aceasta conducta de aductiune este de 18,3 

l/s. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati – aductiune. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune apa tratata vor fi prevăzute 17 de cămine de vane. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversare dupa cum urmeaza: 

 1 subtraversare a drumului judetean DJ 101; 

 1 subtraversare de cale frata; 

 1 subtraversare vale locala necadastrata. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.10.3 Statie de pompare pe aductiune 

In statia de pompare Tunari, amplasata in localitatea Dimieni, este prevazut un grup de pompare care va deservi sistemul 

de alimentare cu apa Balotesti. 

Grupul de pompe aferent sistemului Balotesti (1+1echipamente de pompare),  va avea următoarele caracteristici: 

o Qtotal = 18,3 l/s = 65,88 m3/h; 

o H = 45 m. 

Pentru dimensionarea grupului de pompare aferent sistemului Balotesti s-a avut in vedere faptul ca nu exista posibilitate de 

extindere a capacitatii de inamagazinare existente. Astfel, debitul de calcul pentru grupul de pompe reprezinta Qor max, 

necesar  suplimentar, pentru etapa de perspectiva.   

9.2.2.10.4 Gospodaria de apa Balotesti 

In gospodaria de apa existenta la Balotesti se prevad investitii, dupa cum urmeaza: 

 Staţie de tratare pentru reducerea manganului din apa provenită din sursa subterană existentă (9 foraje);  

 Reabilitare rezervor de inmagazinare; 

 Reabilitare statie de pompare; 

 Reabilitare pavilion administrativ; 

Debitele de dimensionare ale gospodariei de apa sunt urmatoarele: 

 Debitul sursei:    19,0 l/s = 68,4 m3/h 

 Debit de dimensionare:  Qdim- 20,9 l/s=75,24m3/h 

Amplasarea obiectelor din GA Balotești este prezentată în Volumul III – Parte desenata - Balotesti (Anexa 11), planul de 

situație IF - BAL - PS 01 - R02 și iar schema tehnologică in planul IF - BAL - ST 01 - R02. 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.13.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate  realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru eliminarea manganului include: 
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- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Dezinfecție. 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 

Stația de tratare nouă concepută în cadrul gospodăriei existente va fi alimentată de cele 9 foraje existente, la un debit de 

19,0 l/s.  

 

Bazin de preoxidare 

Pentru reducerea manganului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va realiza reducerea 

manganului cu KMnO4. Bazinul va fi prevăzut cu minimum două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de 

trecere de minim 10 de minute.  

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA BALOTESTI

Apa bruta de la forajele F1 -F9

Racord retea APA NOVA

Masurare debit

Preoxidare

Coagulare

Floculare

COAGULANT

P1 P2

F1 F2 Filtre multimediaF3 F4

KMnO4

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare

La retea 

Dezinfectie Cl2

Cl2 rezidual

Apa recuperata de la spalare

QIc=19,0 l/s 

Aport debit 

QIIc=18,3 l/s 

QIIc=55,2 l/s 
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Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. Pentru oxidarea manganului trebuie ca în prealabil să se asigure ridicarea pH cu soluție 

de NaOH sau Na2CO3. 

Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesară treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, este de minimum 1+1 și vor fi prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre etc.). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 92,9 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a manganului este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub 

presiune multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de precipitat. Filtrele multimedia vor fi prevăzute în recipiente sub 

presiune amplasate într-o clădire separată împreună cu toate instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de 

legătură, vane electrice, pompe spălare, suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului). Straturile filtrante vor fi 

minimum 2, de medii filtrante diferite cum ar fi antracit și nisip cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru 

reținerea oxizilor de metale.  

In cazul adoptării variantei cu filtre sub presiune cu masă catalitică se elimină din schema tehnologică bazinul de contact 

pentru preoxidare și trepata de coagulare – floculare. 

Vitezele aparente de filtrare indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15 m/h. Vor fi prevăzute 4 filtre sub presiune 

cu diametrul de 1,5 m fiecare. 

Statie de clorinare 

Instalatia de dezinfectie va cuprinde două grupuri de 1+1 linii de dozare cu reglaj automat: 

- Un grup va fi controlat în funcție de debitul de apă brută și de doza presetată și va injecta reactivul în amonte de 

rezervorul de înmagazinare.  

- Celălalt grup va fi controlat automat în funcție de senzorul de clor rezidual amplasat după rezervorul de 

înmagazinare și va avea punctul de injecție în aval de senzor. Acest grup de pompare va fi dimensionat pentru o 

capacitate mai mică având doar rol de ajustare finală. 

Instalatia de dezinfectie va fi  amplasata in  pavilionului administrativ (clădire existenta). 

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată, decantată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un 

debit instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Linia de recuperarea apă va fi dimensionată pe 

minimum două sublinii de proces care cuprind: rezervor de apa tratara si statie de pompare. 

Rezervor de apă tratată pentru spalare filtre 
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Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, va fi prevăzut un rezervor de apă tratată astfel încât apa pentru 

spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de distribuție. Acest bazin va executat 

astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 30 min. si numărul de 4 spălări pe zi. 

Stație de pompare apă de spălare 

Pentru spălarea filtrelor, se va prevedea o stație de pompare cu cameră uscată prevăzută cu minimum 1+1 agregate cu 

rotor centrifugal. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului recirculat. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Tratare nămol 

Precipitatul decantat va fi evacuat gravitațional la o platformă cu pat drenant care va asigura deshidratarea pană la un 

conținut de substanță uscată de minimum 35%. Platforma va fi acoperită. 

Reactivi și gospodăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul diverselor scheme de tratare sunt următorii: 

 KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 NaOCl pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Stația de reactivi se va amplasa în interiorul pavilionului administrativ, clădire existentă ce va fi reconfigurată și renovată. 

Recipienții de stocare s-au dimensionat pentru cantitatea de stocare necesară pentru perioadă de 30 de zile.   

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte; 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de aducțiune ce transportă apa tratată de la Apa Nova; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție; 

- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fi integrate în 

sistemul SCADA. 

Rezervor de înmagazinare - reabilitare 

Se vor lua măsuri de reabilitare a rezervorului din beton 500 m3 existent, semiingropat, prin curatarea armaturii peretelui 

rezervorului in zona in care tencuiala este complet cazuta, refacerea tencuielilor exterioare. 

Se va avea în vedere refacerea hidroizolației la nivelul terasei rezervorului existent, înlocuirea capacului metalic cu unul nou 

si realizarea unei scari de acces noi. 
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Avand in vedere imposibilitatea extinderii capacitatii actuale de inmagazinare, debitul transportat prin conducta de 

aductiune (de la SP Tunari la GA Balotesti) este de tip orar, astfel rezervorul  va avea numai rol de tranzit pentru acest 

debit. 

Stație de pompare - reabilitare 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurata de statia de pompare ce se va reabilita din punct de vedere 

structural si se vor inlocui instalatiile si echipamentele de pompare. Astfel, noile echipamente de pompare vor asigura 

necesarul aferent etapei 2030, de 175,32 m3/h , etapă la care sunt considerate două incendii simultane de 10 l/s fiecare. 

Pentru asigurarea conditiilor optime de functionare, statia de pompare se va echipa  cu următoarele caracteristici: 

- un grup de pompare pentru consum, cu turație variabilă pentru fiecare echipament în parte, inclusiv rezerva, cu 

următoarele caracteristici: 

o Qtotal = 48,70 l/s = 175,32 m3/h; 

o H = 38 m. 

- o pompă de combatere a incendiului, cu următoarele caracteristici: 

o Q = 20 l/s = 72 m3/h; 

o H = 38 m. 

Din punct de vedere constructiv, se propune refacerea izolatiei la nivelul placii de acoperis a statiei de pompare, refacerea 

tencuielilor interioare, înlocuirea capacelor si a scarii metalice de acces cu unele noi. 

Pavilion  administrativ - reabilitare  

Construcția existentă va fi supusă unor lucrări de modernizare, fiind prevăzute măsuri pentru dotarea cu toate utilitățile 

necesare, funcție de procesele ce se desfășoară în interior: energie electrică, încălzire, ventilații, apă rece, apă caldă, 

canalizare.  

Aceasta va fi recompartimentată astfel: 

- compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

- birou, grup sanitar, hol de acces;  

- 2 incaper destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitățilede întreținere; 

- gospodarie de reactivi si statie de clorinare.  

 Pentru clădirea stației – existentă, se propun lucrări de refacere a tencuielilor exterioare și interioare: 

- recompartimentare 

- reparația tencuielilor interioare și exterioare pe zonele degradate; 

- aplicarea de zugrăveli și vopsitorii no, la interior și exteriori; 

- reparații la pardoselile interioare; 

- reparații la învelitoarea acoperișului. Zona de învelitoare acoperită cu azbociment va fi înlocuită cu învelitoare 

din tablă sau tablă amprentată; 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Balotești 

 Se vor asigura toate rețelele exterioare (din incinta), necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectelor 

din gospodaria de apa; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei în zona afectată de extinderi: sistematizare verticală, 

peisagistică, drumuri de acces, alei pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv 

sistem antiefractie incinta; 

 Se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual, precum și o ladă frigorifică pentru 

transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru; 
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 Gospodăria de apă nouă GA Balotești va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura 

funcționalitatea obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.1.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.10.5 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatile Balotesti, Saftica, Dumbraveni, se 

prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre cuprinse intre 63 

mm şi 160 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 11.986 m, 

si va avea urmatoarea distributie pe diametre: 

Tabel 9.2-100  -  Extinderi pentru rețeaua de alimentare cu apă sistem Balotești 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 53 

110 5.175 

125 2.759 

140 993 

160 3.005 

Total 11.986 

 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata in Anexa 9A, sectiunea 9.1.1.14. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 495 de branşamente, din care: 

- 247 bransamente pe reteaua extinsa 

- 248 bransamente pe reteaua existenta 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 90 mm, De 63 mm şi De 25 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Balotesti este prezentata in tabelele urmatoare: 
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Tabel 9.2-101  -  Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

90/63/32 247 

 
Tabel 9.2-102  -  Bransamentele propuse pe rețeaua de alimentare cu apă existentă Balotesti 
 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente pe 

reteaua existenta 

(buc) 

32 248 

 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 68 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 121 de hidranţi subterani. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de 

distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în lungime totală de L = 363 m; 

 S-au prevazut 8 camine pentru monitorizare debit si 12 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversări ale drumului judetean DJ 101; 

- 2 subtraversări ale drumului judetean DJ 200B; 

- 3 subtraversări ale drumului european DN 1 (E60); 

- 6 subtraversări de vale locala necadastrata. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.10.6 Sistem SCADA 

In gospodaria de apa Balotesti, in pavilionul administrativ existent se va amenaja un spatiu cu destinatia dispecerat SCADA, 

care va prelua datele transmise de la obiectele pentru care s-au prevazut investitii prin prezentul proiect: obiectele 

componente ale infrastructurii de alimentare cu apă, precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Sistemul SCADA va fi implementat la nivelul întregului sistem de alimentare cu apă:  

 la nivelul sursei prin automatizarea echipamentelor aferente forajelor,  

 la nivelul gospodăriei de apă prin  integrarea obiectelor componente (rezervoare, stații de pompare, unități de 

tratare),  

 la nivelul rețelei de distribuție prin monitorizarea zonală a acestei cu debitmetre și traductori de presiune cu 

transmitere la distanță. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 
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Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.2.10.7 Impactul masurilor propuse  - sistem Balotesti 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti, se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea sistemelor de dezinfectie pentru apa prelevata populatiei.. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Balotesti, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-103  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Balotesti 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 8.867 10.580 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
45,52 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 128,51 95,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 101 177 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 1,64 1,81 

2.4.7 Lungime aductiuni km 1,87 9,50 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 38,15 50,14 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 132,26 278,39 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
19,15 19,05 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi % 12,57 10,90 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

tehnologice in statia de tratare) 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 183,93 73,09 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
250,97 765,38 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 1,00 1,51 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
51,69 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 45,52% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scadere de la 128,51 l/om,zi, la 95 l/om,zi.  

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti va avea o 

variatie cuprinsa in domeniul 95 -110 l/om,zi, determinata de cresterea bunastarii individuale a locuitorilor (grad de confort 

si cresterea veniturilor). 

Tinând cont de faptul că, in prezent, există aproximativ 38,15 km rețea de distribuție iar prin proiect se prevede extinderea 

rețelei cu incă aproximativ 12 km, se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 13% inainte de 

proiect, la 10,90% după implementarea proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor 

inregistra o scădere de la 183,93 l/brans/zi, la 73,09 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Balotesti sunt propuse investiții pentru tratarea si pomparea apei, 

consumul mediu de electricitate va crește de la 250,97 mii kWh/an la 765,38 mii kWh/an. 

Tabel 9.2-104  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  

- sistem de alimentare cu apa Balotesti 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  25.097,40 76.538,07 
Ca urmare a extinderii rețelei 

de distribuție, a creșterii 

volumului de apă produs, 

precum și a realizării de statii 

de tratare, pompare, etc. 

costurile cu energia, reactivii, 

personalul și mentenanța vor 

crește. De asemenea, apar 

costuri suplimentare cu prin 

racordul la ANB  

Reactivi  2.956,50 40.317,90 

Personal 32.382,11 48.598,33 

Mentenanta 10.200,00 22.948,27 

Alte costuri 3.531,80 35.767,08 

Cost apa din sursa 0,00 107.222,40 
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Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

ANB 

TOTAL 74.167,81 331.392,04 

 

9.2.2.11 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA TUNARI 

Sistemul de alimentare cu apa Tunari, deserveste localitatile Tunari si Dimieni, situat la nord de municipiul Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, este de 9.213 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Tunari (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.14.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 

8, subcapitol 8.3.11. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-105  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Tunari 

Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

Racord la sistemul ANB buc 1 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 

realizarea unui punct de racord 

la sistemul ANB 

Front de captare subterana - 

reabilitare 
buc 2 

Integrare in sistemul SCADA 

(toata instrumentatia necesara 

pentru realizarea lucrarilor) 

2 

 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 11.668 

Pentru transportul apei de la 

punctul de racord ANB  la GA2 

Tunari, este necesara  o 

conducteade aductiune  

3 
Statie de 

pompare 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Pentru a asigurara presiunea 

necesara pe conducta de 

aductiune este necesara o statie 

de pompare, ce va fi amplasata 

in zona localitatii Dimieni. 

4 

 

Gospodari

a de apa 

GA  2  

Tunari 

Statie de clorinare - extindere buc 1 

Istalatia de dezinfectie va 

asigura corectia concentratiei de 

clor pentru apa prelevata din 

sistemul  ANB.  
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Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

In vederea compensării orare şi 

zilnice, dar și pentru asigurarea 

rezervei de incendiu a fost 

prevăzut un rezervor metalic, 

suprateran, suplimentar, cu 

capacitatea V = 1000 m3 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ, 

compartimentat, cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 

intretinere si atelier mecanic. 

Stație de pompare apa 

potabila - extindere  
buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea este 

necesară prevederea unei statii 

de pompare noua 

5 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 46.441 

Extinderile, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din localitatile 

Tunari si Dimieni 

6 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern de 

operare, incluzand automatizare 

si control SCADA  

Pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, transport apa, statie de 

tratare, staţia de pompare și rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Tunari (Anexa 15). 
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Sistemul de alimentare cu apă al localității Tunari este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-27 – Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Tunari 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă: 

- front captare constituit din foraje echipate cu pompe submersibile; 

- racord la sistemul de distributie Apa Nova București - ANB; 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare –; 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.2.11.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 27,13 l/s. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari este prezentat in tabelul urmator. 
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Tabel 9.2-106  -  Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul necesar de apa pentru Tunari 27,13 

Debit asigurat in prezent 

 din sursa Tunari – cele 2 foraje 

existente 

8,5 

Debitul suplimentar va fi asigurat din sursa 

ANB pentru Tunari 

18,63 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.11, este sistemul de distributie al orasului Otopeni, operator Apa Nova Bucuresti (ANB), prin realizarea unui 

punct de racord, conform Protocolului incheiat cu ANB. 

Punctul de branșare asigură condițiile de calitate şi de debit suplimentar de 18,63 l/s pentru Tunari şi 18,3 l/s pentru 

Baloteşti la o presiune, de 2,4 bar, până la staţia de pompare din Dimieni, conditiile de bransare fiind mentionate in 

Protocolul de prelevare debit incheiat cu operatorul Apa Nova Bucuresti.  

Imediat după punctul de racord la ANB se va prevedea un cămin echipat cu un debitmetru electromagnetic prevăzut cu 

echipament de transmitere a datelor la dispeceratul SCADA prevazut in GA2 Tunari.Informatiile constructive pentru sursa de 

apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati - sursa. 

9.2.2.11.2  Conducta de aducțiune 

In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari, se va realiza o conducta de 

aductiune, compusa din doua tronsoane, cu o lungime totala de 11.668 m, dupa cum urmeaza: 

- Conducta de aductiune de la punctul de racord la statia de repompare proiectată (SRP) amplasată in extravilanul 

localitatii Tunari şi la GA2 Tunari. 

 Conducta de aductiune are o lungime totala de L = 11.668 m, din care: 

 Tronson I: 5.653 m De 250 mm spre de la punctul de racord ANB la SP Dimieni 

 Tronson II: 6.015 m De 180 mm de la statia de pompare (SP) la gospodaria de apa GA 2.  

Conductele de aductiune proiectate au fost dimensionate pentru urmatoarele debite: 

- Tronson I: Qcalcul Tunari+Balotesti = 36,93 l/s (din care 18,63 l/s pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari si 18,3 l/s 

pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti); 

- Tronson II: Qcalcul Tunari = 18,63 l/s. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune apa tratata vor fi prevăzute 33 de cămine de vane. 

In punctul de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a debitului 

și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA. 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.17 - Breviarul de 

calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversare a drumului judetean DJ100; 

- 2 subtraversari ale Raului Mostistea; 
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- 2 subtraversari de canale de desecare. 

Acestea vor fi echipate cu vane de secționare, dispozitive de aerisire și vor fi protejate cu termoizolație. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.11.3  Stație de pompare 

Pe teritoriul UAT Tunari, la intrarea in localitatea Dimieni, se va executa o staţie de pompare, care are rolul de a asigura 

presiunea necesara pe conducta de aductiune, pentru alimentarea gospodariilor de apa din Tunari si Balotesti.  

In statia de pompare Dimieni vor fi instalate doua grupuri de pompare: un grup care va deservi sistemul Balotesti 

(caracteristicile pompelor sunt descrise in cadrul capïtolului 9.2.15 „Sistem de alimentare cu apa Balotesti”) si un grup de 

pompe care va deservi sistemul Tunari.  

Grupul de pompare pentru sistemul Tunari cuprinde 1+1 echipamente de pompare cu următoarele caracteristici: 

o Q= 18,60 l/s = 66,96 m3/h; 

o H=20m. 

Statia de pompare va fi dotata cu generator de rezervă care va putea asigura funcționalitatea grupurilor de pompare. 

Amplasarea obiectelor din cadrul statie de pompare Tunari este prezentată în Volumul III – Parte desenata (Anexa 15)– 

Tunari planul de situație IF - TUN - PS 01 - R02. 

Informatiile constructive pentru statiile de pompare au fost prezentate in capitolul 9.2.0 Generalitati – gospodarie de apa.. 

9.2.2.11.4 Gospodaria de apa GA1 Tunari 

In gospodaria de apa GA1 nu se prevad investitii, gospodaria de apa fiind in curs de executie cu capacitatea de 

potabilizarea apei extrasa din cele 2 foraje. 

9.2.2.11.5 Gospodaria de apa GA2 Tunari 

In gospodaria de apa GA2 Tunari se prevad urmatoarele investitii: 

- Extindere statie de clorinare; 

- Extindere rezervor de inmagazinare; 

- Extindere statie de pompare. 

Obiectele din GA 2 sunt dimensionate pentru debitul preluat din reteaua Otopeni (sistem ANB) si anume 18.6 l/s = 67.0 

m3/h. 

Amplasarea obiectelor din cadrul Gospodariei de apa GA 2 Tunari este prezentată în Volumul III – Parte desenata (Anexa 

15)– – Tunari planul de situație IF - TUN - PS 01 - R02 și iar schema tehnologică este prezentata in planul IF - TUN - ST 01 

- R02. 
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Statie de clorinare - extindere 

Pentru debitul suplimentar preluat din sistemul ANB, este necesara prevederea unui sistem de clorinare cu rol de dezinfectie 

a apei si corectie a concentratiei de clor remananent in sistemul de distributie Tunari. Astfel, in gospodaria de apa GA 2. se 

prevede o statie de clorinare care va avea in componenta: 

- Pentru dezinfecție se va folosi o instalaţie de dozare Cl2 (capacitate de 500 g/h) cu reglaj automat în funcție de 

debitul de apă brută și de doza presetată. 

- Pentru corectie se va instala un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 200 g/h)  controlate automat în 

funcție de senzorul de clor rezidual amplasat după rezervoarele de înmagazinare având punctul de injecție în aval de 

senzor. 

Doza de clor pentru dimensionarea echipamentelor de dezinfecție va fi de 2,5 mg/l.  

Pentru o doză medie de Cl2 de 1 mg/l  consumul de clor va fi de cca. 50 kg/luna. 

Rezervor de înmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.24, volumul necesar de inmagazinare este de 1.600 m3.  

Tabel 9.2-107  -  Capacitatea suplimentara de inmagazinare va fi conform tabelului: 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.600 2 x 300  1 x 1.000  

In vederea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevăzut un rezervor metalic, 

suprateran, suplimentar, cu capacitatea V = 1000 m3 ce se va amplasa în incinta GA2 Tunari, nou propusă.  

Rezerva intangibilă de combaterea incendiului la etapa de calcul este de 463 m3. Aceasta va fi asigurata in rezervorul 

existent în gospodăria GA1 Tunari și în noul rezervor prevăzut pentru gospodăria de apă propusă, GA2 Tunari. 

Stație de pompare - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurat de grupul de pompare existent în incinta GA1 Tunari dar și prin 

intermediul unei stații de pompare amplasată în noua gospodărie GA2 Tunari. 

SCHEMA BLOC A GOSPODARIEI DE APA GA2 TUNARI

Racord la reteaua Otopeni

Statie de pompare

Injectie Cl2
Rezervor de inmagazinare

La retea distributie Cl2 rezidual

Cl2 rezidual

Statie de 
repompare
Dimieni
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Pentru asigurarea acestor debite, în noua gospodărie de apă GA2 se va executa o stație de pompare, cu următoarele 

caracteristici: 

- un grup de pompare pentru consum, cu turație variabilă, inclusiv rezerva, cu următoarele caracteristici: 

o Q total = 24,00 l/s = 86,4 m3/h; 

o H = 30 m.  

- pompă suplimentară de combatere a incendiului, ce va completa pompa existentă în stația de pompare din 

gospodăria GA1, cu următoarele caracteristici: 

o Q = 5 l/s = 18 m3/h; 

o H = 30 m. 

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- Pe conducta de aducțiune ce transportă apa tratată de la Apa Nova; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 

Pavilion administrativ 

In gospodaria de apa se va construi o clădire, cu rol de pavilion administrativ, ce va fi compartimentată astfel: 

 compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

 birou, grup sanitar, hol de acces;  

doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitatile de intretinere Pentru monitorizarea calitatii apei 

se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă frigorifică pentru transportul probelor către 

laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente vor fi depozitate in pavilionul administrativ. 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA2 Tunari 

 Se vor asigura toate rețelele necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului tehnologic; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv sistem antiefractie incinta; 

De asemenea, în incinta gospodăria de apă GA 2 Tunari va fi montat un generator electric de rezervă care va putea asigura 

funcționalitatea echipamentelor din gospodărie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.2.11.6 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii acceslui la apa potabila pentru toti consumatorii din sistemul Tunari, se prevad urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre de la De 63 mm la 

De 200 m.  
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Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 46.441 m, 

si va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2-108  -  Extinderea retelei de alimentare cu apă sistem Tunari 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 1.276 

110 38.958 

125 443 

200 5.764 

Total 46.441 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.15. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 2.229 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm şi De 63 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Tunari este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-109  -  Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32/63 2.229 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 216 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 413 de hidranţi subterani. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de 

distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm si De 110, în lungime totală de L = 1.239 m; 

 S-au prevazut 5 camine pentru monitorizare debit si 20 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 7 subtraversari ale drumului judetean DJ100; 

- 23 subtraversari ale drumului judetean DJ200B; 

- 5 subtraversari de canale de desecare; 

- 1 subtraversare a raului Pasarea; 

- 1 subtraversare a raului Mostistea. 
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Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.2.11.7  Sistem SCADA 

In Gospodăria de apă GA2 Tunari se prevede sistem SCADA. Sectiunea de control va fi prevazută cu echipamentul necesar 

pentru a transmite datele de stare ale obiectelor statiei de apă și a receptiona comenzi sau prescrieri noi pentru parametrii 

tehnologici de la dispeceratul central.  

Sistemul se va bloca daca limitele de clor rezidual pe refularea statiei de pompare nu se vor inscrie in limitele tehnologice. 

Pe conducta comună, aval de punctul de racord, se va amplasa un cămin echipat cu debitmetru electromagnetic cu 

transmisie date la dispecer GA 2 Tunari. Pe conducta de refulare a grupului de pompare Tunari se va prevedea un cămin 

echipat cu debitmetru electromagnetic. Se va asigura transmiterea datelor acestui debitmetru la dispeceratul GA2 Tunari 

Gospodăria GA 2 Tunari va primi date monitorizate SCADA de la elementele infrastructurii de apă și și de la SPAU-rile 

aferente sistemului de canalizare menajeră. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.2.11.8 Impactul masurilor propuse  - sistem Tunari 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ,  prin prelevarea debitului 

suplimentar necesar din ANB si prevederea sistemelor de dezinfectie pentru apa prelevata populatiei. 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinrerea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

 Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Tunari, sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabel 9.2-110  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Tunari 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 5.752 6.863 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 75,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0 104 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,73 1,61 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,03 11,70 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 7,64 54,08 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 109,46 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0,00 14,29 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0,00 7,32 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 21,29 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 301,09 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 1,13 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va fi de 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 
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Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru localitatile cuprinse in proiect va avea o valoare cuprinsa 

in domeniul 75 -100 l/om,zi. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va inregistra o valoare de 7,32% după implementarea 

proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor avea o valoare de 21,29 l/brans/zi. 

Se prevăd extinderi ale conductelor de aducțiune cu 11,66 km, iar rețeaua de distribuție se va extinde cu 46,44 km. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Tunari sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va avea o valoare de 301,09 mii kWh/an. 

Tabel 9.2-111  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  

- sistem de alimentare cu apa Tunari 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 30.109,49 
Întrucât în prezent se afla în 

execuție un sistem de 

alimentare cu apă, nu există 

costuri de exploatare și 

întreținere. Ca urmare a 

implementării proiectului, vor 

apare costuri atât în ceea ce 

previște energia, reactivii, 

personalul cât și 

mentenanța. De asemenea, 

apar costuri suplimentare 

datorate racordului la 

rețeaua ANB 

Reactivi  0,00 15.323,61 

Personal 0,00 16.191,05 

Mentenanta 0,00 26.273,14 

Alte costuri 0,00 7.434,83 

Cost apa din sursa 

ANB 
0,00 123.231,30 

TOTAL 0,00 218.563,43 
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9.2.3 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA CU SURSA SUBTERANA 

9.2.3.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CERNICA 

Sistemul de alimentare cu apa Cernica, deserveste localitatea Cernica, situata in vecinatatea estica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, este de 5.418 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Cernica (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.2.3) s-au propus masuri de investitii, prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-112  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Cernica 

Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 

Gospodari

a de apa 

GA 

Cernica 

existenta 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea compensării 

orare şi zilnice, dar și pentru 

asigurarea rezervei de incendiu a 

fost prevăzut un rezervor 

suplimentar cu capacitatea V = 

250 m3 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea este 

necesară extinderea statiei de 

pompare cu un grup nou de 

pompare inclusiv pompa pentru 

incendiu. 

2 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 1.142 

Extinderile, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din localitatea 

Cernica 

3 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Sistemul SCADA va fi conceput 

astfel incat sa integreze sistemul 

existent (realizat prin POS 

Mediu) si să se asigure cerințele 

de funcționare automată a filierei 

tehnologice. Sistemul se va 

bloca daca limitele de clor 

rezidual pe refularea statiei de 

pompare nu se inscrie in limitele 

tehnologice. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Cernica investitiile prevăzute pentru sursa, inmagazinare se vor realiza la etapa de 

perspectivă la nivelul anului 2030, iar extinderile prevazute pentru reteaua de distributie se vor realiza la etapa de 

perspectiva la nivelul anului 2045.  

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Cernica (Anexa 16). 
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Sistemul de alimentare cu apă al localității Cernica este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-28– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Cernica 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă - front captare constituit din foraje echipate cu pompe submersibile (PS); 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare; 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

 –   – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.3.1.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 11,96 l/s. 

Conform situației existente prezentate în capitolul 4, subcapitol 4.2.3.2.1.1, frontul de captare actual dispune de două foraje 

care pot livra un debit de 6 l/s fiecare, deci nu sunt necesare lucrări de suplimentare la nivelul sursei.  

9.2.3.1.2 Conducta de aductiune 

Conducta de aducțiune apă brută ce deservește actualul front de captare, capitolul 4, subcapitol 4.2.3.2.1.2., nu necesită 

lucrări suplimenmtare,  

9.2.3.1.3 Gospodarie de apa Cernica existenta 

In gospodaria de apa Cernica se prevad urmatoarele investitii: 

 Extindere capacitate de inmagazinare 

 Extindere statie de pompare. 

Rezervor de inmagazinare - extindere 

Conform breviarului de calcul, Anexa 3.3.18 din Volumul II, volumul necesar de inmagazinare, pentru anul 2013, este de 

800 m3.  
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Tabel 9.2-113  -  Capacitatea de inmagazinare sistem Cernica 

Volum rezervor (m3) 
Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

800 550 250 

Ca urmare, pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevăzut un 

rezervor suplimentar cu capacitatea V = 250 m3 ce se va amplasa în incinta GA Cernica. Rezervorul a fost dimensionat astfel 

încât să asigure împreună cu rezervorul de înmagazinare existent, volumul de refacere a rezervei de incendiu de 236 m3 

pentru un incendiu teoretic, si un volum total de înmagazinare de 800 m3. 

Stație de pompare - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurata de grupul de pompare existent în incinta GA Cernica dar și prin 

adaugarea unei stații de pompe suplimentare care să asigure necesarul de debit si presiune aferent etapei 2030.  

Noua statie de pompare va fi echipata cu: 

- un grup de pompare pentru consum (1 + 1 pompe), cu  caracteristicile Q = 11 l/s = 39,6 m3/h și H = 40 m și 

turație variabilă; 

- o pompă de combatere a incendiului, cu caracteristicile Q = 5 l/s = 18 m3/h și H = 40 m. 

Noile echipamente vor fi instalate într-o clădire separată care va fi amplasată în vecinătatea celei existente. Instalațiile 

hidraulice ale noilor echipamente vor fi conectate la instalațiile hidraulice ale echipamentelor existente astfel încât să se 

asigure o funcționare unitară.  

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Cernica 

 Se vor asigura toate rețelele necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului tehnologic; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei în zona afectată de extinderi: sistematizare verticală, 

peisagistică, drumuri de acces, alei pietonale pentru obiectele noi, imprejmuirea incintei, porti de acces inclusiv 

sistem antiefractie incinta; 

 Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă 

frigorifică pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru. Aceste echipamente 

vor fi depozitate in pavilionul administrativ existent. 

 Gospodăria de apă GA Cernica va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Amplasarea obiectelor din cadrul Gospodarie de apa este prezentată în Volumul III – Parte desenata - Cernica (Anexa 16), 

planul de situație IF - CER - PS 01 - R02, iar schema tehnologică este prezentata in planul IF - CER - ST 01 - R02. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.3.1.4 Retea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din localitatea Cernica, se prevad urmatoarele 

lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametrul De 63 mm si 

De110 mm.  
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Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 1.142 m, si 

va avea urmatoarea distibutie pe diametre: 

Tabel 9.2.3-1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Cernica 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 208 

110 934 

Total 1.142 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr 9A, sectiunea 9.1.1.16. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 588 de branşamente, din care: 

- 74 de bransamente pe reteaua extinsa 

- 514 de bransamente pe reteaua existenta 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Cernica este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-114  -  Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Cernica 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 74 

Tabel 9.2-115  -  Bransamentele propuse pe rețeaua de alimentare cu apă Cernica 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente pe 

reteaua existenta 

(buc) 

32 514 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 21 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 13 de hidranţi subterani. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie 

existentă sunt din PEID, De 90 mm, în lungime totală de L = 39 m; 

 S-au prevazut 6 camine pentru monitorizare debit si 8 traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit 

vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 3  subtraversari de drum judetean DJ 301 
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Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.3.1.5 Sistem SCADA 

Sistemul SCADA va fi conceput astfel incat sa integreze sistemul existent (realizat prin POS Mediu) si să se asigure cerințele 

de funcționare automată a filierei tehnologice. Sistemul se va bloca daca limitele de clor rezidual pe refularea statiei de 

pompare nu se inscrie in limitele tehnologice. 

Datele monitorizate SCADA din infrastructura de apă Cernica, cât și datele SCADA ale SPAU-urilor din aglomerarea Cernica 

vor fi înregistrate în dispeceratul existent in GA Cernica.  

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.3.1.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Cernica 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Cernica se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Cernica, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-116  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Cernica 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 3.193 4.036 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 90,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0 298 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 1,04 1,04 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,71 0,71 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 11,70 12,85 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 74,23 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0,00 14,29 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0,00 6,35 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 21,96 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 192,88 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 1,07 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse in cadrul programului POS Mediu, procentul populatie bransata la sistemul de alimentare cu apa, 

conform datelor INS 2008, este de 100%. Ca urmare a dezvoltarii economice a zonei si, procentul populatiei bransate la 

reteaua de alimentare cu apa va fi de 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 

100%. 

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru localitatile cuprinse in proiect va avea o valoare cuprinsa 

in domeniul 90 -105 l/om,zi. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va inregistra o valoare de 6,35% după implementarea 

proiectului. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor avea o valoare de 21,96 l/brans/zi. 

Nu se prevăd extinderi ale conductelor de aducțiune, iar rețeaua de distribuție se va extinde cu 1,14 km. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Cernica sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va avea o valoare de 192,88 mii kWh/an. 

Tabel 9.2-117  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  

- sistem de alimentare cu apa Cernica 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 19.288,27 Întrucât în prezent sistemul de 

alimentare cu apă nu este pus 

in functiune, nu există Reactivi  0,00 4.892,02 
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Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Personal 0,00 72.859,74 
inregistrate costuri de 

exploatare și întreținere. Ca 

urmare a implementării 

proiectului, vor apare costuri 

atât în ceea ce privește 

energia, reactivii, personalul 

cât și mentenanța.  

Mentenanta 0,00 0,00 

Alte costuri 0,00 32.432,43 

TOTAL 0,00 129.472,47 
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9.2.3.2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CIOLPANI 

Sistemul de alimentare cu apa Ciolpani, deserveste localitatile Ciolpani, Luparia, Piscu si Izvorani, situat in vecinatatea 

estica a municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045, este de 8.446 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Ciolpani (conform 

capitol 4, subcapitol 4.2.3.16.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 

capitolul 8, subcapitol 8.3.12. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-118  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani 

Nr. Crt. Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

Front de captare subterana - 

reabilitare 
buc 2 

Pentru mentinerea in exploatare 

a sursei subterane existente sunt 

necesare lucrari de  reabilitarea 

forajelor F2 si F3). 

Front de captare subterana - 

extindere 
buc 4 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 

realizarea a 4 foraje noi. 

2 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 2.931 

Pentru transportul apei de la 

forajele noi la GA Ciolpani, sunt 

necesare conducte de aductiune 

3 

Gospodari

e de apa 

existenta 

Ciolpani 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru 

reducerea fierului, manganului şi 

amoniului, inclusiv dezinfectie, 

va asigura potabilizarea apei 

prelevate din sursa subterana, in 

vederea asigurarii conformarii cu 

Directiva Consiliului 98/ 83/CE si 

Legea Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 2011.  

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea compensării 

orare, dar și pentru asigurarea 

rezervei de incendiu la etapa 

2030 a fost prevăzut un rezervor 

suplimentar cu capacitatea V = 

600 m3 ce se va amplasa în 

incinta GA Ciolpani. 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ, 

compartimentat, cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 
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Nr. Crt. Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

intretinere si atelier mecanic. 

Statie de pompare apa 

potabila - extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea este 

necesară prevederea unei statii 

de pompare suplimentara. 

4 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 45.309 

Extinderile, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din localitatile 

Ciolpani, Luparia, Piscu si 

Izvorani. 

5 SCADA Sistem SCADA buc 2 

Crearea unui concept modern de 

operare, incluzand automatizare 

si control SCADAla nivel local 

pentru obiectele noi construite si 

reteaua de distributie 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Ciolpani (Anexa 18). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Ciolpani este prezentat schematic astfel: 
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Figură 9.2-29– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Ciolpani 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă - front captare constituit din foraje echipate cu pompe submersibile - PS; 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare (demanganizare si eliminarea amoniului); 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 

9.2.3.2.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 17,25 l/s. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani este prezentat in tabelul urmator. 
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Tabel 9.2-119  -  Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul necesar pentru Ciolpani 17,25 

Debit asigurat in prezent 

 din sursa subterana existenta(3 foraje 

) 

7,25 

Debit suplimentar va fi asigurat prin 

extinderea frontului de captare 

 extinere sursa subterana (4 foraje)  

10 

Front de captare subterana - extindere 

Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.12, este extinderea frontului de captare existent cu inca 4 foraje, cu adancimea de 150 m. 

Lucrările cuprind: 

- Realizarea forajelor; 

- Realizarea cabinelor puțurilor; 

- Realizarea zonelor de protecție sanitară; 

Electropompele prevăzute pentru forajele noi, vor avea următoarele caracteristici: 

Tabel 9.2-120  -  Caracteristici ale pompelor montate în forajele noi 

Nr. Foraj Înălţimea de pompare (m) Debit estimat (l/s) 

Fn4 35 2,5 

Fn5 35 2,5 

Fn6 45 2,5 

Fn7 47 2,5 

Front de captare subterana - reabilitare 

Pentru a remedia deficientele semnalate in Capitolul 4.2.3.16.3 au fost prevazute o serie de masuri pentru reabilitarea 

forajele existente F2 si F3: 

– Pentru forajele F2 și F3 se vor înlocui pompele submersibile, instalațiile hidraulice, precum și conductele de refulare.  

De asemenea se vor realiza lucrări de testare și deznisipare.   

– Pentru forajul  F2 (situat in incinta gospodarieie de apa) sunt prevezute lucrări de reabilitare a cabinei si reface a 

trotuarului perimetral.  

– Va fi prevăzută instrumentaţie de măsură şi transmitere la distanţă a debitului şi a presiunii şi integrare SCADA 

pentru forajele F2 și F3, dar și pentru forajul F1 existent, situat în incinta GA Piscu. 

Electropompele noi prevăzute pentru forajele existente vor avea următoarele caracteristici: 
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Tabel 9.2-121  -  Caracteristici ale pompelor montate în forajele existente 

Nr. Foraj 
Înălţimea de 

pompare (m) 
Debit estimat (l/s) 

F2 (GA Ciolpani) 32 2,5 

F3 (Primărie Ciolpani) 39 2,5 

Amplasamentul forajelor propuse este localizat pe teritoriul localității Ciolpani, si reprezent schematic in planurile de situatie 

din Volumul III – Parte desenata Ciolpani – Anexa 18. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati – sursa de apa. 

9.2.3.2.2  Conducta de aducțiune 

In vederea integrarii forajelor noi in sistemul de alimentare cu apa Ciolpani, se va realiza o conducta de aductiune, cu o 

lungime totala de 2.931 m, din care: 

- 928 m, De 90 mm; 

- 1.088 m, De 110 mm; 

- 729 m, De 125 mm; 

- 186 m, De 160 mm. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune apa vor fi prevăzute 4 cămine de vane. 

Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in scheme urmatoare si in Volumul III – Parte desenata 

Ciolpani – Anexa 18).  

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.19 - Breviarul de 

calcul. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

9.2.3.2.3 Gospodaria de apa Ciolpani 

In gospodaria de apa Ciolpani se prevad urmatoarele investitii:  

 Staţie de tratare pentru reducerea fierului, manganului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa 

subterană existentă (F2 – F7n);  

 Extindere capacitate de inmagazinare cu 600 m3; 

 Statie de pompare noua; 

 Pavilion administrativ. 

Debitele de dimensionare pentru obiectele din gospodaria de apa sunt: 

- Debitul sursei: 15 l/s = 54 m3/h; 

- Debitul de dimensionare pentru statia de tratare: 16,5 l/s  = 59,4 m3/h;  

- Debitul de dimensionare pentru statia de pompare in retea: 35 l/s = 126 m3/h. 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.16.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate si tratabilitate realizate. 

Statia de tratare existenta va fi extinsa, printr-un nou modul de tratare, astfel incat sa asigure potabilizarea apei furnizate 

de sursa subterana, astfel: 

- extindere filiera de eliminare a amoiniacului, 
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- prevederea procesului tehnologic de reducere a fierului si manganului, 

- extinderea capacitatii de dezinfectie. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) ; 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfecție. 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 
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Plecând de la cele menționate prezentăm obiectele care pot face parte din schema tehnologică: 

Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor fierului și amoniului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va 

realiza eliminarea fierului prin oxidare și a amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu clor.  Bazinul va fi prevăzut cu minimum 

două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 30 de minute.  

Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. In același bazin se poate oxida și manganul cu condiția ca in prealabil să se asigure 

ridicarea pH cu soluție de NaOH sau Na2CO3. 

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA CIOLPANI

Apa bruta de la forajele F1 - F7

Masurare debit

Preoxidare

Coagulare

Floculare

Bazin contact

COAGULANT

P1 P2

F1 F2 F3 Filtre multimedia

F4 F5 F6 F7 Filtre CAG

KMnO4

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

Dezinfectie Cl2

Cl2 rezidual

Apa recuperata de la spalareCl2 preoxidare

NaOH
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In cazul in care manganul se reduce cu KMnO4 atunci bazinul de oxidare va avea un compartiment inseriat separat cu timp 

de trecere de 10 minute.  

Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesara treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, este de minimum 1+1 și vor fi prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre etc). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 59,4 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a fierului si manganului este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre 

sub presiune multimedia în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune multimedia pentru reținerea  oxizilor 

sub forma de precipitat. Filtrele multimedia vor fi prevăzute în recipiente sub presiune amplasate într-o clădire separată 

împreună cu toate instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de legătură, vane electrice, pompe spălare, 

suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului). Straturile filtrante vor fi minimum 2, de medii filtrante diferite cum ar fi 

antracit și nisip cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru reținerea oxizilor de metale. Vitezele aparente 

de filtrare indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15 m/h. Vor fi prevăzute 3 filtre sub presiune cu diametrul de 1,5 

m fiecare. 

In cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu vor mai fi necesar proces de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea Fe/Mn se face diresct in filtre la 

pH natural al apei brute. 

Schema tehnologică va cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Acestea vin 

în completarea filtrelor tip CAG existente, care sunt în număr de 2. Filtrele CAG vor fi sub presiune funcționând la viteze 

aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de minimum 8 minute. Bateria de filtre va 

fi amplasată în clădire comună cu a celorlalte tipuri de filtre și va cuprinde minimum: conductele de legătură, vanele 

electrice necesare, pompele de spălare, suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului. Vor fi prevăzute 2 filtre sub 

presiune cu diametrul de 1,6 m fiecare. 

Dezinfecție apei 

Se propune marirea capacitatii actuale a statiei de clorinare, astfel incat sa se asigure atat doza de clor necesara in faza de 

preoxidare, cat si clorul rezidual liber in reteaua de distributie (bransament, capat de retea). 

Doza de clor pentru dezinfecție va fi de 2,5 mg/l.  

In acest sens s-a prevazut, suplimentar in incinta statiei de tratare,  o instalatie de clorinare care va avea in componenta: 

 Pentru preoxidare se va instala un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 1000 g/h)  controlate 

automat în funcție de debitul apei brute. 

 Pentru dezinfectie se va folosi instalatia de dozare existenta (capacitate de 200 g/h)  . 

 Pentru corectie  se va instala un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 200 g/h)  controlate automat în 

funcție de senzorul de clor rezidual amplasat după rezervoarele de inmagazinare. 
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Tratarea apei de spălare 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată, decantată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un 

debit instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Linia de recuperarea apă va fi dimensionată pe 

minimum două sublinii de proces . 

Rezervor de apă tratată pentru spălarea filtrelor 

Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, va fi prevăzut un rezervor de apă tratată astfel încât apa pentru 

spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de distribuție. Acest bazin va executat 

astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 24 min. Și numărul de 5 spălări pe zi. 

Stație de pompare apă de spălare 

Pentru spălarea filtrelor se va prevedea stația de pompare cu cameră uscată prevăzută cu minimum 1+1 agregate cu rotor 

centrifugal. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului recirculat.  

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Tratare nămol 

Precipitatul decantat va fi evacuat prin pompare sau gravitațional la o platformă cu pat drenant care va asigura 

deshidratarea pană la un conținut de substanță uscată de minimum 35%. Platforma va fi acoperită. 

Reactivi și gospăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul diverselor scheme de tratare sunt următorii: 

 Clor gazos și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 NaOCl pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Instalațiile reactivilor vor fi amplasate în două construcții separate: clădirea stației de clorinare respectiv clădirea stației de 

reactivi. Depozitarea reactivilor va fi făcută la comun pompele de dozare. Recipienții de stocare s-au dimensionat pentru 

cantitatea de stocare necesară pentru perioadă de 30 de zile.   

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (indiferent că este existent sau nou); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție. 

- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 
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Rezervor de înmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Voluluml II – Anexe - Anexa 3.3.19, volumul necesar de inmagazinare este de 1.100 m3.  

Tabel 9.2-122  -  Capacitatea de inmagazinare sistem Ciolpani 

Volum rezervor  etapa 2030 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.100 1 x 400 1 x 600 

Ca urmare, pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevăzut un 

rezervor suplimentar, metalic, suprateran, cu capacitatea V = 600 m3 ce se va amplasa în incinta GA Ciolpani. 

Se va avea în vedere împărțirea volumul rezervei intangibile de combaterea incendiului între rezervorul existent în 

gospodăria GA Ciolpani și noul rezervor.  

Stație de pompare - extindere 

Pentru remediere deficientelor semnalate in cadrul capitolului 4.2.3.16.3, presiunea apei în sistemul de distribuție va fi 

asigurata de grupul de pompare existent în incinta GA Ciolpani, de stația de pompare din gospodăria de apă Piscu, dar și 

prin suplimetarea capacităţii de pompare, respectiv 35 l/s = 126 m3/h. 

Pentru asigurarea debitelor și presiunilor necesare se executa, în gospodăria de apă GA Ciolpani, o stație de pompare noua. 

Aceasta va fi amplasată în camera de vane a noului rezervor si va fi echipată după cum urmează: 

– un grup de pompare pentru consum cu turație variabilă pe fiecare echipament în parte, inclusiv rezerva, cu 

următoarele caracteristici: 

o Q total = 19,4 l/s = 69,84 m3/h;  

o H = 36 m. 

– pompă suplimentară de combatere a incendiului, cu următoarele caracteristici: 

o Q = 5 l/s = 18 m3/h; 

o H = 36 m. 

Informatiile constructive pentru statiile de pompare au fost prezentate in capitolul 9.2.0 Generalitati. 

Pavilion administrativ 

Pentru asigura funcționalitatea stației de tratare se va construi o clădire, cu rol de pavilion administrativ, ce va fi 

compartimentată astfel: 

 compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

 birou, grup sanitar, hol de acces;  

 doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitățile de întreținere.  

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA Ciolpani 

Se vor asigura toate clădirile cu funcționalitățile necesare, cu instalații interioare adecvate unei operări în condiții 

corespunzătoare: 

 Se vor asigura toate rețelele necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului tehnologic odată cu 

integrarea în flux a obiectelor noi; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei, necesare pentru a integra obiectele noi: sistematizare 

verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei pietonale; 

 Se va asigura închiderea incintei dotată cu sisteme antiefracție și porți de acces corespunzătoare; 



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
213 

 Se vor asigura toate lucrările de automatizare și monitorizare cerute integrate SCADA pentru întreaga schemă 

tehnologică; 

  Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă 

frigorifică pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru;  

 Gospodăria de apă GA Ciolpani va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Ampasarea obiectelor din GA Ciolpani este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Ciolpani (Anexa 18), planul de 

situație IF - CIO - PS 01 - R02 iar schema tehnologică in planul IF - CIO - ST 01 - R02. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.3.2.4 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din sistemul de alimentare cu apa Ciolpani, se prevad 

urmatoarele lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre de la De 63 mm la 

De 200 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 45.309 m, 

si va avea urmatoarea distributie pe diametre: 

Tabel 9.2-123  -  Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Ciolpani 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 796 

110 32.029 

125 1.902 

160 4.279 

200 6.303 

TOTAL 45.309 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa nr. 9A, sectiunea 9.1.1.17. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.204 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Ciolpani este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-124  -  Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani 
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Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 1.204 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 247 de cămine de vane; 

 s-au prevazut 478 de hidranţi subterani cu diametrul Dn 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L = 1.434 m; 

 S-au prevazut 6 camine pentru monitorizare debit si 18 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversare dupa cum urmeaza: 

- 8 subtraversări ale drumului judetean DJ 101 N; 

- 7 subtraversări ale drumului județean DJ 111; 

- 5 subtraversări ale drumului județean DJ 181 N;   

- 3 subtraversări ale drumului județean DJ 101 C;   

- 8 subtraversări ale drumului national DN 1; 

- 1 subtraversare a drumului national DN 1L; 

- 1 subtraversare de canal betonat; 

- 1 subtraversare a raului Ialomita; 

- 1 subtraversare de vale locala. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati-retea de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.3.2.5 Sistem SCADA 

Sistemul SCADA va fi conceput astfel incat sa integreze sistemul existent si să se asigure cerințele de funcționare automată 

a filierei tehnologice. Sistemul se va bloca daca limitele de clor rezidual pe refularea statiei de pompare nu se inscrie in 

limitele tehnologice. 

Datele monitorizate SCADA din infrastructura de apă Ciolpani, cât și datele SCADA ale SPAU-urilor din aglomerarea Ciolpani 

vor fi înregistrate în dispeceratul existent in GA Ciolpani.  

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Instrumentația de măsură și control pentru conducerea și monitorizarea procesului captare - tratare a apei luând în 

considerare minimum următoarele: 

- Nivele apă în foraje, bazine, rezervoare; 

- Presiune pe refularea pompelor; 

- Debite vehiculate; 

- Calitatea apei la parametrii de interes ai procesului. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 
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9.2.3.2.6 Impactul masurilor propuse – sistem Ciolpani 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin extinderea frontului de captare 

cu 4 foraje si prevederea sistemelor de tratare pentru apa prelevata populatiei.  

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de 

bransare, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Ciolpani, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-125  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Ciolpani 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 5.272 6.291 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
25,09 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 87,50 80,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 72 94 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,63 1,49 

2.4.7 Lungime aductiuni km 1,00 3,93 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 17,47 62,78 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 88,23 100,89 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
42,85 14,29 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 9,03 8,26 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 41,05 27,69 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
93,11 272,92 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 1,25 1,11 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
96,43 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 25,09% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt, consumul specific casnic va inregistra o scădere de la 87,5 l/om,zi, la 80 l/om,zi. 

Dupa implementarea proiectului, norma specifica de consum pentru localitatile cuprinse in proiect va avea o valoare 

cuprinsa in domeniul 80 -100 l/om,zi. 

Pentru racordarea forajelor nou proiectate la gospodăriile de apă, se va extinde lungimea conductelor de aductiune de la 1,0 

km la 3,9 km. De asemenea, lungimea rețelei de distribuție va crește de la 17,47 km la 62,75 km. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 9,03% inainte de proiect, la 8,26% după 

implementarea proiectului, ținând cont de faptul că prin proiect se va realiza extinderea rețelei de distribuție cu aproximativ 

45 km, deci se poate considera că rețeaua este practic nouă. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de 

branșamente vor inregistra o scădere de la 41,05 l/brans/zi, la 27,69 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Ciolpani sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va crește de la 93,11 mii kWh/an la 272,92 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 42,85% în prezent la 14,29%, 

prin contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a 

presiunilor si debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim, prin eliminarea 

branșărilor ilegale. 

Tabel 9.2-126  -   Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  

- sistem de alimentare cu apa Ciolpani 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  9.311,08 27.291,89 
Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție 

precum și a creșterii 

volumului de apă produs, a 

extinderii  gospodăriei de 

apă Ciolpani, costurile cu 

energia, reactivii, 

personalul și mentenanța 

Reactivi  1.024,92 39.876,89 

Personal 32.382,11 56.706,43 

Mentenanta 2.150,00 34.160,52 

Alte costuri 2.243,41 22.496,38 
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Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

TOTAL 47.111,51 180.532,12 
vor crește. 

 

9.2.3.3 SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA MOARA VLASIEI 

Sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei deserveste localitatile Moara Vlasiei si Caciulati, situate la nord-est de 

municipiul Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2045 de 10.794 locuitori. 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

(conform capitol 4, subcapitol 4.2.3.17.3) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic 

in capitol 8, subcapitol 8.3.12. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-127  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

Front de captare subterana - 

extindere 
buc 4 

Sursa existenta nu are 

capacitatea de a sigura 

necesarul de debit la etapa de 

perspectiva. Debitul suplimentar 

necesar se va asigura prin 

realizarea a 4 foraje noi. 

2 

 

Conducta 

de 

aductiune 

Conducte de aductiune - 

extindere 
m 4.054 

Pentru transportul apei brute de 

la forajele nou proiectate  la 

gospodaria de apa este necesara 

conducta de aductiune  

3 

 

Gospodari

a de apa 

Statie de tratare - extindere buc 1 

Statia de tratare pentru 

reducerea fierului şi eliminarea 

amoniului, va asigura 

potabilizarea apei in vederea 

asigurarii conformarii cu 

Directiva Consiliului 98/ 83/CE si 

Legea Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 2011. 

Rezervor de inmagazinare - 

extindere 
buc 1 

In vederea compensării orare şi 

zilnice, dar și pentru asigurarea 

rezervei de incendiu, a fost 

prevăzut un rezervor metalic, 

suprateran, cu capacitatea V = 

600 m3 
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Nr. 

Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

4 
Retea de 

distributie 
Retea de distributie - extindere m 44.566 

Extinderile, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

bransamente si hidranti, au 

scopul de a asigura accesul la 

apa de calitate pentru toti 

consumatorii din localitatile 

Moara Vlasiei si Caciulati 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Sistemul SCADA va fi 

implementat la nivelul întregului 

sistem de alimentare cu apă: la 

nivelul sursei prin automatizarea 

echipamentelor aferente 

forajelor propuse, la nivelul 

gospodăriei de apă prin  

integrarea obiectelor 

componente (rezervoare, stații 

de pompare, unități de tratare), 

precum și la nivelul rețelei de 

distribuție prin monitorizarea 

zonală a acestei cu debitmetre și 

traductori de presiune cu 

transmitere la distanță. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 

desenata – Moara Vlasiei (Anexa 19). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Moara Vlăsiei este prezentat schematic astfel: 
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Figură 9.2-30– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Moara Vlăsiei 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S – Sursa de apă - front captare constituit din foraje echipate cu electropompe submersibile (PS); 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare (deferizare si eliminarea amoniului); 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SPR – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – sistem de măsurare continuă a volumelor de apă, astfel încât să se poată controla permanent balanţa cantităţilor de 

apă în sistem. 

9.2.3.3.1 Sursa de apă 

Pentru etapa de perspectiva, debitul necesar a fi asigurat de sursa este de 18,93 l/s. 

In prezent, sursa existenta asigura un debit de cca. 9 l/s. 

Tabel 9.2-128  -  Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul asigurat pentru Moara Vlasiei 18,93 

Debit asigurat in prezent 

 din sursa subterana – cele 3 foraje 

existente 

9 

Debit suplimentar va fi asigurat prin 

extinderea frontului de captare 

 extinere sursa subterana –4 foraje noi 

9,93 
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Sursa de apa identificata pentru asigurarea deficitului de debit, conform rezultatului analizei de optiuni – capitol 8, 

subcapitol 8.3.12 este extinderea frontului de captare existent cu inca 4 foraje cu adâncimi de cca. 100 m fiecare. 

Electropompele submersibile propuse pentru forajele noi vor avea următoarele caracteristici: 

Tabel 9.2-129  -  Caracteristici ale pompelor montate în forajele noi 

Nr.Foraj Inalţime pompare 

(m) 

Debit estimat 

(l/s) 

Fn 4 44 2,5 

Fn 5 37 2,5 

Fn 6 37 2,5 

Fn 7 34 2,5 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati – sursa de apa. 

Amplasamentul  forajelor propuse este localizat pe teritoriul localității Moara Vlasiei, si reprezent schematic in planurile de 

situatie din Volumul III – Parte desenata Moara Vlasiei – Anexa 19. 

9.2.3.3.2 Conducta de aducțiune 

In vederea integrarii forajelor noi in sistemul de alimentare  cu apa Moara Vlasiei, se vor realiza conducte de aductiune cu o 

lungime totala de 4.054 m, dupa cum urmeaza: 

 1.110 m De 275 mm; 

 2.914 m De 110 mm; 

 30 m De 125 mm .  

Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune apa bruta vor fi prevăzute 15 cămine de vane. 

In fiecare punct de racord, pe conducta de aductiune, se va realiza un cămin prevăzut cu echipamente de monitorizare a 

debitului și presiunii, cu transmiterea şi înregistrarea valorilor în SCADA, 

Pe traseul conductei de aductiune sunt prevăzute următoarele traversări: 

- 3 subtraversari ale drumului judetean DJ 101; 

- 1 subtraversare de cale ferata; 

- 1 subtraversare Acumulare Moara Vlasiei 1. 

Informatiile constructive pentru conducta de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Informatiile constructive pentru executia conductelor de aductiune au fost prezentate in Capitolul 9.2.0.2 Generalitati – 

lucrari speciale.Amplasarea conductelor de aductiune este reprezentata schematic in scheme urmatoare si in Volumul III – 

Parte desenata Moara Vlasiei – Anexa 19.  

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.20 - Breviarul de 

calcul. 

9.2.3.3.3 Gospodăria de apă Moara Vlasiei 

In gospodaria de apa Moara Vlasiei se prevad urmatoarele investitii 

 Staţie de tratare pentru reducerea fierului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa subterană 

existentă;  

 Extindere capacitate de inmagazinare cu 600 m3; 
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 Sistem SCADA în clădirea administrativă existentă. 

Debitele de dimensionare pentru statia de tratare sunt: 

Debitul sursei:    =19 l/s = 68,4 m3/h 

Debit de dimensionare: = 20,9 l/s=75,2 m3/h 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.17.3 au fost prevăzute o serie de măsuri, 

pe baza studiilor de calitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) ; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 
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Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor fierului și amoniului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va 

realiza eliminarea fierului prin oxidare și a amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu clor. Bazinul va fi prevăzut cu minimum 

două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 40 de minute.  

Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen.  

Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA MOARA VLASIEI

Apa bruta de la forajele F1 - F7

Masurare debit

Preoxidare

Coagulare

Floculare

COAGULANT

P1 P2

F1 F2 F3 Filtre multimedia

F4 F5 F6 F7 Filtre CAG

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

Dezinfectie Cl2

Cl2 rezidual

Apa recuperata de la spalareCl2 preoxidare
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Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesara treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, este de minimum 1+1 și sunt prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre etc.). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 75,2 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a fierului este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune 

multimedia în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de 

precipitat. Filtrele multimedia vor fi prevăzute în recipiente sub presiune amplasate într-o clădire separată împreună cu 

toate instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de legătură, vane electrice, pompe spălare, suflante, 

debitmetre pentru echirepartiția debitului). Straturile filtrante vor fi minimum 2, de medii filtrante diferite cum ar fi antracit 

și nisip cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru reținerea oxizilor de metale. Vitezele aparente de filtrare 

indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15 m/h. Vor fi prevăzute 3 filtre sub presiune cu diametrul de 2 m fiecare. 

În cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu vor mai fi necesar proces de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea Fe se face diresct in filtre la pH 

natural al apei brute. 

Schema tehnologică va cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Filtrele CAG 

vor fi sub presiune funcționând la viteze aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de 

minimum 8 minute. Bateria de filtre va fi amplasată în clădire comună cu a celorlalte tipuri de filtre și va cuprinde minimum: 

conductele de legătură, vanele electrice necesare, pompele de spălare, suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului. 

Vor fi prevăzute 4 filtre sub presiune cu diametrul de 2,0 m fiecare. 

Dezinfecție apei 

Pentru dezinfecția apei  se propune extinderea capacitatii actuale a statiei de clorinare, astfel incat sa se asigure atat doza 

de clor necesara in faza de preoxidare, cat si clorul rezidual liber in reteaua de distributie (bransament, capat de retea). 

In acest sens s-a prevazut,  in incinta statiei de tratare, o statie de clorinare care va avea in componenta: 

 Pentru preoxidare se va instala un grup de 1+1 dozatoare (capacitate de 1000 g/h) controlat automat în funcție 

de debitul apei brute. 

 Pentru dezinfectie se va folosi instalatia de clorare existenta (500 g/h); 

 Se va instala un grup de 1+1 dozatoare pentru corectie (capacitate de 200 g/h) controlat automat în funcție de 

senzorul de clor rezidual amplasat după rezervorul de înmagazinare și va avea punctul de injecție în aval de 

senzor. 

Pentru o doză medie de Cl2 de 1 mg/l  consumul de clor va fi de cca. 380 kg/luna. 

Tratarea si pomparea apei de spălare 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un debit 

instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Bazinul de recuperare a apei de la spălare va avea 2 

compartimente prevăzute cu pompe submersibile având caracteristicile: Q = 10,1 m3/h, H = 8 m. Apa recuperată se va 

pompa in amonte de bazinul de preoxidare. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului 

recirculat. 
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Rezervor de apă tratată pentru spălarea filtrelor 

Pentru spălarea filtrelor, după treapta de dezinfecție, înainte de rezervorul de înmagazinare, va fi prevăzut un rezervor de 

apă tratată astfel încât apa pentru spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de 

distribuție. Acest bazin va executat astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 30 min. Și numărul de 7 spălări 

pe zi. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Reactivi și gospodăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul diverselor scheme de tratare sunt următorii: 

 Clor și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 Cl pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Instalațiile reactivilor vor fi amplasate în două construcții separate: noua clădire a stației de clorinare respectiv clădirea 

stației de reactivi. Depozitarea reactivilor va fi făcută la comun pompele de dozare. Recipienții de stocare s-au dimensionat 

pentru cantitatea de stocare necesară pentru perioadă de 30 de zile.   

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (indiferent că este existent sau nou); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție; 

- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 

Rezervor de înmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II -Anexe -Anexa 3.3.20, volumul necesar de inmagazinare este de 1.200 m3.  

Astfel, pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2030 a fost 

prevăzut un rezervor suplimentar cu capacitatea V = 600 m3 ce se va amplasa în incinta GA. 

Tabel 9.2-130  -  Capacitatea de inmagazinare sistem Moara Vlasiei 

Volum rezervor   

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de inmagazinare nou 

 (m3) 

1.200 1 x 600 1 x 600 
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Pavilion administrativ existent 

În prezent, in gospodaria de apa exista o clădire administrativa care cuprinde: camera stației de pompare, o cameră în care 

va funcționa dispecerul local SCADA, un depozit de materiale, atelier mecanic și un grup sanitar. 

In camera administrativa va fi amenajata astfel incat aici sa functioneze dispeceratul SCADA,  

De asemenea, în incinta gospodăriei de apă GA Moara Vlăsiei va fi amplasat și un generator.  

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă 

 Se vor asigura toate rețelele necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului tehnologic; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale; 

 Se va asigura închiderea incintei dotată cu sisteme antiefracție și porți de acces corespunzătoare; 

 Se va asigura racordarea la rețeaua electrică; 

 Se vor asigura toate lucrările de automatizare și monitorizare cerute integrate SCADA pentru întreaga schemă 

tehnologică. 

 Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă 

frigorifică pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru;  

 Gospodăria de apă GA Moara Vlăsiei va fi dotată cu generator electric de rezervă care va putea asigura 

funcționalitatea obiectelor din gospodărie în caz de avarie. 

Ampasarea obiectelor din GA Ciolpani este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Moara Vlasiei (Anexa 19), planul de 

situație IF - MVL - PS 01 - R02 iar schema tehnologică in planul IF - MVL - ST 01 - R02. 

Volumul III – Parte desenata Moara Vlasiei – Anexa 19 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.3.3.4 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din sistemul Moara Vlasiei, se prevad urmatoarele 

lucrari: 

 extinderea retelei de distributie; 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre cuprinse intre De 

63 mm şi De 225 mm.  

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 44.566 m, si 

va avea urmatoarea distributie pe diametre: 
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Tabel 9.2-131  -  Extinderea rețelei de alimentare cu apă sistem Moara Vlăsiei 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 1732 

110 30697 

125  2203 

140  826 

160 7994 

200 407 

225  707 

Total 44.566 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a retelelor de distributie este prezentata in Anexa nr. 9A, sectiunea 

9.1.1.18. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 2.377 de branşamente, din care: 

- 2.079 de bransamente pe reteaua extinsa 

- 298 de bransamente pe reteaua existenta 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Moara Vlasiei este prezentata in tabelele 

urmatoare. 

Tabel 9.2-132  -  Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 2.079 

Tabel 9.2-133  -  Bransamentele propuse pe rețeaua de alimentare cu apă Moara Vlasiei 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente pe 

reteaua existenta 

(buc) 

32 298 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 238 de cămine de vane; 
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 s-au prevazut 429 de hidranţi subterani cu diametrul Dn 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L = 1.287 m; 

 S-au prevazut 5 camine pentru monitorizare debit si 33 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 15 subtraversari ale drumului judetean DJ 101; 

- 6 subtraversari ale drumului judetean DJ 184; 

- 1 subtraversare de vale locala; 

- 1 subtraversare de cale ferată; 

- 2 subtraversare a raului Cociovalistea; 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.3.3.5 Sistem SCADA 

Sistemul SCADA va fi implementat la nivelul întregului sistem de alimentare cu apă: la nivelul sursei prin automatizarea 

echipamentelor aferente forajelor propuse, la nivelul gospodăriei de apă prin  integrarea obiectelor componente (rezervoare, 

stații de pompare, unități de tratare), precum și la nivelul rețelei de distribuție prin monitorizarea zonală a acestei cu 

debitmetre și traductori de presiune cu transmitere la distanță. 

Statiile de pompare sunt proiectate sa functioneze in mod automatizat. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principalele noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.3.3.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Moara Vlasiei 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin extinderea frontului de captare 

cu 4 foraje si prevederea sistemelor de tratare pentru apa prelevata populatiei.  

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin realizarea bransamentelor, inclusiv contorizare. 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-134  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Moara Vlasiei 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 6.710 8.007 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 75,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0,00 128 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,78 1,64 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,60 4,65 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 13,27 57,84 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0,00 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 111,83 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0,00 14,29 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0,00 8,27 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 23,10 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 430,53 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 1,58 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa ajunge la 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Dupa implementarea proiectului norma specifica de consum pentru localitatile cuprinse in proiect va avea o valoare cuprinsa 

in domeniul 75 -100 l/om,zi. 
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Pentru racordarea forajelor nou proiectate la gospodăria de apă, se va extinde lungimea conductelor de aductiune de la 0,6 

km la 4,65 km. De asemenea, lungimea rețelei de distribuție va crește de la 13,27 km câți sunt în execuție în prezent, la 

57,84 km. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va ajunge la 8% după implementarea proiectului, considerându-

se că rețeaua este practic nouă. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor inregistra o valoare de 

23,10 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Moara Vlăsiei sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, 

consumul mediu de electricitate va avea o valoare de 430,53 mii kWh/an. 

După implementarea proiectului, procentul de apă nefacturată se estimează că va avea o valoare de 14,29%. 

Tabel 9.2-135  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  

- sistem de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 43.053,48 La nivelul anului 2014, în 

localitatea Moara Vlăsiei nu 

există sistem de alimentare 

cu apă in functiune, așadar 

nu există costuri de 

exploatare sau întreținere. 

Ca urmare a implementării 

proiectului, în urma execuției 

rețelei de distribuție, 

gospodăriei de apă, stației de 

pompare, sunt necesare 

costuri cu energia, reactivii, 

personalul cât și cu 

mentenanța sistemului de 

alimentare cu apă 

Reactivi  0,00 21.295,50 

Personal 0,00 64.814,54 

Mentenanta 0,00 22.686,20 

Alte costuri 0,00 7.169,43 

TOTAL 0,00 159.019,15 
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9.2.3.4 SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA GRADISTEA 

Sistemul de alimentare cu apa Gradistea deserveste localitatile Gradistea si Sitaru, situate in vecinatatea estica a 

municipiului Bucuresti. 

Numarul de locuitori care vor beneficia la nivelul anului 2045 de sistemul de alimentare cu apa, va fi de 5.758 locuitori. 

In prezent, este in executie pe teritoriul acestor localitati un sistem de alimentare cu apa ce contine front de captare, 

gospodarie de apa si retea de distributie. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-136  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea: 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Gospodari

a de apa 
Pavilion administrativ buc 1 

Pentru monitorizarea sistemului 

si desfasurarea activitatiilor de 

operare si intretinere este 

necesara executia unui pavilion 

administrativ.  

2 
Retea de 

distributie 
Executie bransamente buc 163 

Pentru conectarea tuturor 

consumatorilor la reteaua de 

distributie, se prevede realizarea 

a 163 de bransamente 

3 SCADA 

Sistem SCADA - sisteme de 

monitorizare zonala a 

presiunilor si/sau debitelor 

buc 1 

Pentru monitorizarea sistemului 

se vor prevedea lucrari de 

automatizare si control SCADA la 

nivel local 

9.2.3.4.1 Gospodăria de apă 

In conformitate cu descrierea din Capitolul 4.2.3.18, sursa, aducţiunea gospodăria de apă în curs de execuţie vor asigura 

necesarul pentru alimentarea cu apă a populaţiei pentru etapa de perspectivă 2030. 

Pentru monitorizarea sistemului si desfasurarea activitatiilor de intretinere este necesar a fi prevazut, in incinta gospodariei 

de apa, un pavilion administrativ 

Pavilion administrativ 

Pentru asigura funcționalitatea stației de tratare se va construi o clădire, cu rol de pavilion administrativ, ce va fi 

compartimentată astfel: 

 compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

 birou, grup sanitar, hol de acces;  

 2 încăperi destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitățile de întreținere.  

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă 

 Se vor asigura toate lucrarile necesare pentru racordarea cladirii administrative la retelele existente in incinta 

gospodariei de apa. 

 Clădirea administrativa va fi prevăzută cu sistem antiefracție: senzori pe uși și ferestre, sensor de miscare in 

camera dispecer, hufă exterioară, centrală, alarmă acustică si luminoasă cu semnalizare la dispecer regional. 

 Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă 

frigorifică pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru;  
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Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 Generalitati 

– gospodarie de apa. 

9.2.3.4.2 Rețea de distributie 

Pe reteaua de distriburie din sistemul Gradistea, se prevad urmatoarele lucrari: 

 bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de monitorizare debit si presiune. 

Bransamente 

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru consumatorii din sistemul Gradistea, se propune bransarea 

consumatorii la reţeaua de distribuţie a apei potabile prin intermediul unor branşamente, cu diametrul De 25 și 32 mm.  

S-au prevazut un numar de 163 bransamente pe reteaua de distributie existenta. 

Situatia bransamentelor prevazute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Gradistea este prezentata in tabelele urmatoare. 

Tabel 9.2-137  -  Bransamentele propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente pe 

reteaua existenta 

(buc) 

32 163 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție existenta, vor fi prevăzute construcții anexe, astfel: 

 5 camine pentru monitorizare debit si 19 traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit vor fi 

amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de presiune vor 

fi montati in caminele de vane existente pe reteaua de distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile propuse au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de distributie. 

9.2.3.4.3 Sistem SCADA 

Datele monitorizate SCADA din infrastructura de apă, cât și datele SCADA ale SPAU-urilor din aglomerarea vor fi înregistrate 

în dispeceratul prevazut in GA Gradistea.  

Dispeceratul din pavilionul administrativ, prevazut in GA, va monitoriza semnalele de debit și presiune transmise de la 

căminele prevăzute pe rețelele de distribuție ale UAT Grădistea și semnalele (debit, presiune, stare funcționare, etc.) 

transmise de la stațiile de pompare apă uzată.  

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principalele noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.3.4.4 Impactul masurilor propuse - sistem Gradistea 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea se urmareste cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin realizarea bransamentelor, inclusiv 

contorizare.Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si 

presiune. 
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Indicatorii de performanta existenti inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului pentru 

sistemul de alimentare cu apa Gradistea, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabel 9.2-138  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Gradistea 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 3.595 4.289 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0 75,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0 84 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,96 0,96 

2.4.7 Lungime aductiuni km 1,01 1,01 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 50,07 50,07 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 47,01 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0 10,89 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0 7,74 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0 26,50 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 153,24 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0 0,98 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0 100,00 
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Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa ajunge la 100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Dupa implementarea proiectului, norma specifica de consum pentru localitatile cuprinse in proiect va avea o valoare 

cuprinsa in domeniul 75 -100 l/om,zi. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va ajunge la 7,74% după implementarea proiectului, 

considerându-se că rețeaua este practic nouă. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor 

inregistra o valoare de 26,50 l/brans/zi. 

Lucrările propuse prin prezentul proiect în cadrul gospodăriei de apă sunt de realizare a unei clăsiri administrative. În urma 

realizării investițiilor din proiectul ce se află în curs de derulare, consumul mediu de electricitate va avea o valoare de 

153,24 mii kWh/an. 

După implementarea proiectului, procentul de apă nefacturată se estimează că va avea o valoare de 10,89%. 

Tabel 9.2-139  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa - 

sistem de alimentare cu apa Gradistea 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 15.323,61 În prezent, sistemul de 

alimentare cu apă din 

Grădiștea nu este in 

functiune, așadar nu 

există costuri de 

exploatare si intretinere. 

După implementarea 

proiectului, apar costuri 

de exploatare și 

întreținere atât cu 

energia, reactivii, 

personalul cât și 

mentenanța. 

Reactivi  0,00 1.024,92 

Personal 0,00 32.382,11 

Mentenanta 0,00 15.000,00 

Alte costuri 0,00 1.966,22 

TOTAL 0,00 65.696,86 
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9.2.3.5 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GRUIU 

Sistemul de alimentare cu apă Gruiu deservește comuna Gruiu situată la Nord de Municipiul București, pe malul drept al 

râului Ialomita si pe malurile de Nord si Est ale lacului Snagov. Comuna Gruiu este alcătuită  din satele Gruiu, Lipia, Santu-

Floresti și Siliștea Snagovului. 

Numărul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apă la nivelul anului 2045 va fi de 12.668. 

Pentru remedierea principalelor deficiențe identificate in funcționarea sistemului de alimentare cu apă Gruiu (conform capitol 

4, subcapitol 4.2.3.21.3) s-au propus măsuri de investiții, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 

subcapitol 8.3.12. 

Principalele masuri de investiții si justificările acestora sunt prezentate succint in tabelul următor: 

Tabel 9.2-140  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Sursa de 

apa 

Front de captare subterana 

- extindere 
buc 3 

Sursa existentă nu asigura 

debitul de apa brută necesar 

pentru etapa de perspectiva. 

Debitul suplimentar necesar 

va fi asigurat din forajele 

propuse. 

Front de captare - 

reabilitare 
buc 5 

Pentru mentinerea in 

exploatare a sursei subterane 

existente sunt necesare 

lucrari de reabilitarea a 5 

foraje  

2 

 

Conducta 

de 

aducțiune 

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 2.134 

Intrucat tratarea intregului 

debit se va realiza in GA2, 

forajele existente vor fi 

redirectionate spre aceasta 

noua gospodarie de apa. 

Pentru conectare forajelor noi 

la GA 2 se prevede o 

conducta de aductiune   

Conducta de aductiune - 

extindere 
m 1.565 

Pentru conectarea  

gospodariei de apa GA 1 la 

gospodaria de apa GA2, unde 

se realizeaza tratarea 

intregului debit, se prevede o 

conducta de aductiune 

4 

Gospodari

a de apa 

GA1 

Gruiu 

existentă 

Rezervor de inmagazinare - 

reabilitare 
buc 2 

Pentru caminele de vane 

adiacente celor doua 

rezervoare, sunt necesare 

lucrari de reabilitari 

structurale. 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Statie de clorinare - 

reabilitare 
buc 1 

Instalatia hidraulica existenta 

se va modifica astfel incat sa 

asigure numai o corectie 

finala a cantitatii ce clor. 

3 

 

Gospodari

a de apa 

GA2   

Gruiu 

Stație de tratare - extindere buc 1 

Noua stație de tratare va 
asigura eliminarea amoniului, 

fierului și manganului în 
exces și potabilizarea apei 
prelevate din sursa 
subterană, in vederea 
asigurarii conformarii cu 
Directiva Consiliului 98/ 
83/CE și cu Legea Calităţii 

Apei nr.458/2002, 
completată de Legea nr. 
311/2004 si republicata in 
2011.  

Rezervor de inmagazinare - 

extindere  
buc 1 

Pentru asigurarea 

compensarii orare si zilnice, 

dar si pentru asigurarea 

rezervei de incendiu a fost 

prevazuta extinderea de 

capacitate a rezervorului de 

stocare existent cu 700 m3 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ, 

compartimentat, cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 

intretinere si atelier mecanic. 

Statie de pompare - 

extindere 
buc 1 

Pentru asigurarea debitului si 

presiunii necesare in reţea 

este necesară prevederea 

unei statii de pompare 

5 
Rețea de 

distributie 

Retea de distributie - 

extindere 
m 41.973 

Extinderea rețelei de 

distribuție, inclusiv 

debitmetre, traductoare de 

presiune, branșamente si 

hidranți, are scopul de a 

asigura accesul la apă 

potabilă de calitate pentru 

toți consumatorii din 

localitatea Gruiu 

6 SCADA Sistem SCADA buc 1 
Crearea unui concept modern 

de operare, incluzand 

automatizare si control 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

SCADA la nivel local 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investițiile propuse pentru imbunătățirea sistemului de alimentare cu apă sunt reprezentate in planșele din Volmul III –Parte 

desenata – Gruiu (Anexa 23). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Gruiu este prezentat schematic astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 9.2-31 – Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Gruiu 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S (PS) – Sursa de apă - front captare constituit din foraje echipate cu pompe submersibile; 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare – 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

SRP – staţii de repompare - apă tratată; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 
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9.2.3.5.1 Sursa de apă 

Debitul necesar a fi asigurat de sursa de apă, pentru etapa de perspectivă, este de 24 l/s. 

Modul de asigurare a debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu este prezentat in tabelul urmator. 

Tabel 9.2-141  -  Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul necesar pentru Gruiu 24 

Debit asigurat in prezent  

din sursa subrerana –5 foraje existente 

15 

Debit suplimentar va fi asigurat prin 

extinderea frontului de captare  

extinere sursa subterana – 3 foraje 

9 

Front de captare subterana - extindere 

Conform Studiului hidrogeologic, prezentat în cadrul Volumul II – Anexe – Anexa 9.3.8 – Studii hidrogeologice, pentru 

alimentarea cu apă din subteran s-a identificat solutia de  captare a acviferului de medie adâncime, cantonat în „nisipurile 

de Mostiştea” + ”complex marnos” (parţial).  

Astfel, vor fi prevăzute 3 foraje suplimentare Fn6÷Fn8, cu adâncimea de apreciată la cca. 100 m,  cu un debit estimat de 3 

l/s pentru fiecare foraj. 

Amplasamentul propus al forajelor este localizat pe teritoriul localității Gruiu.  

Lucrările cuprind: 

- Realizarea forajelor; 

- Realizarea cabinelor puțurilor; 

- Realizarea zonelor de protecție sanitară; 

- Echiparea cu instrumentația de măsură și transmitere a parametrilor: debit, presiune și nivel; 

Electropompele submersibile pentru forajele noi vor avea următoarele caracteristici: 

Tabel 9.2-142  -  Caracteristici ale pompelor montate în forajele noi 

Nr. Foraj 
Înălţimea de pompare 

 (m) 

Debit estimat  

(l/s) 

Fn6 32 3,00 

Fn7 34 3,00 

Fn8 35 3,00 

Front de captare subterana - reabilitare 

Forajele existente  F1÷F5, vor fi integrate în noul sistem și vor fi supuse unor lucrări de reabilitare astfel:Deznisipare / 

decolmatare; 

- Înlocuirea pompelor submersibile; 

- Inlocuirea instalațiilor hidraulice; 
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- Reabilitarea cabinelor puțurilor; 

- Echiparea cu instrumentația de măsură și transmitere a parametrilor: debit, presiune și nivel; 

Electropompele submersibile noi prevăzute pentru forajele existente vor avea următoarele caracteristici: 

Tabel 9.2-143  -   Caracteristici ale pompelor montate în forajele existente 

Nr. Foraj 
Înălţimea de pompare  

(m) 

Debit estimat 

(l/s) 

F1 45 3,00 

F2 44 3,00 

F3 44 3,00 

F4 43 3,00 

F5 43 3,00 

Amplasamentul forajelor propuse este localizat pe teritoriul localității Gruiu, si reprezent schematic in planurile de situatie 

din Volumul III – Parte desenata Gruiu – Anexa 23. 

Informatiile constructive pentru sursa de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.1 Generalitati – sursa de apa. 

9.2.3.5.2 Conducta de aducțiune 

Aducțiune apă brută 

Pentru conectarea sursei subterane la gospodaria de apa GA2, unde se va realiza tratarea intregului debit captat, se prevad 

conducte de aductiune, cu lungimea totala de 2.134 m, astfel: 

- Conducta de aducțiune apă brută, cu lungimea de 649 m, de la forajele noi la gospodăria de apă GA2 Gruiu s-au 

dimensionat pentru debitul de 9 l/s. 

- Conductade aducțiune apa bruta pentru conectarea celeor cinci foraje existente r la gospodăria de apă nouă, GA2 

Gruiu, cu lungimea de 1.485 m. Debitul de dimensionare pentru conducta comuna de aducțiune este de 24 l/s.  

Distributia conductei de aducțiune pe lungimi si diametre este urmatoarea: 

Conducta de aductiune de la forajele noi la GA2: 

- De 90 mm, L = 299 m; 

- De 110 mm, L = 350 m; 

Conducta de aductiune de la forajele existente la GA2: 

- De 90 mm, L = 141 m; 

- De 160 mm, L = 1.344 m; 

Dimensionarea conductelor de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.24 - Breviarul de 

calcul. 

Lucrari conexe pe conducta de aductiune apa bruta 

Pe traseul conductei de aductiune apa vor fi prevăzute 4 de cămine de vane. 

  



STUDIU DE FEZABILITATE 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -2020 
239 

Aducțiune apă tratata 

Alimentarea cu apa a gospodariei GA1 se va realiza prin conectarea acesteia la noua gospodărie de apă GA2, prin 

intermediul unei conducte de aductiune cu lungimea de 1.565 m, cu diametrul  De 160 mm.Conducta de aducțiune este 

dimensionată pentru debitul de 17,72 l/s.  

Lucrari conexe pe conducta de aductiune apa tratata 

Pe traseul conductei de aductiune apa vor fi prevăzute 6 cămine de vane. 

Pe traseul conductei de aducțiune sunt prevăzute următoarele traversări: 

- 2 subtraversări ale drumului județean DJ 101B. 

Informatiile constructive pentru conductele de aductiune au fost prezentate in capitolul 9.2.0.2 Generalitati - aductiune. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.3.5.3 Gospodăria de apă GA1 Gruiu existenta 

Gospodăria de apă GA1– existentă va rămâne în funcțiune, urmând să furnizeze apa potabilă în sistemul de distribuție 

Gruiu, după ce aceasta a fost tratată în GA2. 

In gospodaria de apa GA1 Gruiu se prevad urmatoarele investitii: 

 Rezervoare de inmagazinare: reabilitarea caminelor de vane adiacente rezervoarelor de inmagazinare si 

prevederea senzorilor de nivel; 

 Statie de clorinare: modificarea instalatiei hidraulice a statiei de clorinare. 

Rezervor de inmagazinare - reabilitare 

Pentru caminele de vane aferente celor doua rezervoare de inmagazinare existente sunt necesare inlocuiri de confectii 

metalice si refacere finisaje si trotuar.  

In cele doua rezervoare se vor monta senzori de nivel cu transmitere semnal la dispeceratul SCADA din GA2 

Statie de clorinare - reabilitare 

Se vor utiliza instalațiile existente pentru dozarea hipocloritului de sodiu pentru reclorinare, prin schimbarea punctului de 

injecţie în conducta de aspiraţie a pompelor de apă potabilă. Dozarea se va face automat, în funcţie de senzorul de clor 

rezidual amplasat după rezervoarele de înmagazinare având punctul de injecție în aval de senzor. 

 

 

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA1 GRUIU

Apa tratata de  la GA2

Rezervor de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

NaOCl
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9.2.3.5.4 Gospodăria de apă GA2 Gruiu 

In gospodaria de apa GA2 Gruiu se prevad urmatoarele investitii, cu scopul de a asigura tratarea apei prelevata de sursa 

subterana (8 foraje): 

 Staţie de tratare pentru reducerea fierului, manganului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa 

subterană existentă si dezinfectia apei;  

 Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 700 m3; 

 Statie de pompare noua; 

 Pavilion administrativ. 

Debitele de dimensionare pentru statia de tratare sunt: 

Debitul sursei:    =22,7 l/s = 81,72 m3/h 

Debit de dimensionare:  Qdim - 25,0  l/s = 90,0 m3/h. 

Statia de tratare - extindere 

Pentru a remedia deficiențele de calitate a apei brute semnalate în Capitolul 4.2.3.21.3 au fost prevăzute o serie de măsuri 

pe baza studiilor de calitate si tratabilitate realizate. 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint); 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfecție. 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 

Amplasarea obiectelor in cadrul GA2 este prezentată în Volumul III – Parte desenata – Anexa 23 Gruiu, planul de situație IF 

- GRU - PS 01 - R02 și iar schema tehnologică este prezentata in cadrul planului IF - GRU - ST 01 - R02. 
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Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor fierului și amoniului se va prevedea un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va 

realiza eliminarea fierului prin oxidare și a amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu hipoclorit de sodiu. Bazinul va fi 

prevăzut cu minimum două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 40 de 

minute.  

Bazinul de preoxidare va fi prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. In același bazin se poate oxida și manganul cu condiția ca in prealabil să se asigure 

ridicarea pH cu soluție de NaOH sau Na2CO3. 

In cazul in care manganul se reduce cu KMnO4 atunci bazinul de oxidare va avea un compartiment inseriat separat cu timp 

de trecere de 10 minute.  

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA2 GRUIU

Apa bruta de la forajele F1 - F9

Apa bruta de la forajele Fn6 - Fn12

Masurare debit

Preoxidare

Coagulare

Floculare

Bazin contact

COAGULANT

P1 P2

F2 F3 F4 Filtre multimedia

F5 F6 F7 F8 F9 Filtre CAG

KMnO4

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

Dezinfectie Cl2

Cl2 rezidual

Apa recuperata de la spalareCl2 preoxidare

F1
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Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 500 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 60 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesara treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, este de 1+1 și sunt prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de 

debitmetrul amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare 

unei operări sigure (vane, capeți de reținere, manometre etc.). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în 

funcție de nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 89,9 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a Fe/Mn este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune 

multimediaîn linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de 

precipitat.Filtrele multimedia vor fi prevăzute în recipiente sub presiune amplasate într-o clădire separată împreună cu toate 

instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de legătură, vane electrice, pompe spălare, suflante, debitmetre 

pentru echirepartiția debitului). Straturile filtrante vor fi minimum 2, de medii filtrante diferite cum ar fi antracit și nisip 

cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru reținerea oxizilor de metale. Vitezele aparente de filtrare 

indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15 m/h. Vor fi prevăzute 4 filtre sub presiune cu diametrul de 1,5 m 

fiecare. 

In cazul adoptării variantei cu filtre sub presiune cu masă catalitică se elimină din schema tehnologică bazinul de contact 

pentru preoxidare și trepata de coagulare – floculare. 

În cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu vor mai fi necesar proces de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea Fe/Mn se face diresct in filtre la 

pH natural al apei brute. 

Schema tehnologică va cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Filtrele CAG 

vor fi sub presiune funcționând la viteze aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de 

minimum 8 minute. Bateria de filtre va fi amplasată în clădire comună cu a celorlalte tipuri de filtre și va cuprinde minimum: 

conductele de legătură, vanele electrice necesare, pompele de spălare, suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului. 

Vor fi prevăzute 4 filtre sub presiune cu diametrul de 2,0 m fiecare. 

Statie de clorinare 

Procesul de tratare propus, include si clorinarea apei, ce se va realiza in 3 faze: clorinare la breakpoint, dezinfectie si 

corectie clor. 

Astfel, s-a prevazut o statie de clorinare care va avea in componenta: 

 un grup de 1+1 instalatii de dozare  pentru clorinare la breakpoint (capacitate de 1000 g/h)  controlate automat 

în funcție de debitul apei brute. 

 un grup de 1+1 instalatii de dozare pentru dezinfecţie (capacitate de 500 g/h)  controlate automat în funcție de 

debitul apei brute. 

un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 200 g/h)  controlate automat în funcție de senzorul de clor rezidual 

amplasat după rezervoarele de înmagazinare având punctul de injecție în aval de senzor.Doza de clor pentru dimensionarea 

instalatiilor de dezinfecție va fi de 2,5 mg/l.  
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Tratarea apei de spălare 

Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un debit 

instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Bazinul de recuperare a apei de la spălare va avea 2 

compartimente prevăzute cu pompe submersibile având caracteristicile: Q = 7,8 m3/h, H = 10 m. Apa recuperată se va 

pompa in amonte de bazinul de preoxidare. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului 

recirculat. 

Rezervor de apă tratată 

Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, înainte de rezervorul de înmagazinare va fi prevăzut un rezervor de apă 

tratată astfel încât apa pentru spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de 

distribuție. Acest bazin va executat astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 30 min, și numărul de 5 spălări 

pe zi. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Tratare nămol 

Precipitatul decantat va fi evacuat prin pompare sau gravitațional la o platformă cu pat drenant care va asigura 

deshidratarea pană la un conținut de substanță uscată de minimum 35%. Platforma va fi acoperită. 

Reactivi și gospodăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul diverselor scheme de tratare sunt următorii: 

 Clor și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 Clor pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Depozitarea reactivilor va fi făcută într-o incapere adiacente statiei de clorinare. Depozitul va fi dimensionat luând după caz 

măsurile de securitate prevăzute pentru manipularea și stocarea fiecărui într-o cantitate corespunzătoare unei perioade de 

30 de zile. 

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (indiferent că este existent sau nou); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție; 

- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 
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Rezervor de înmagazinare - extindere 

Conform Breviarului de calcul, Volumul II, Anexe - Anexa 3.3.24, volumul necesar de inmagazinare este de 1.300 m3.  

Ca urmare, pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu a fost prevăzut un 

rezervor suplimentar metalic, suprateran, cu capacitatea V = 700 m3 ce se va amplasa în incinta gospodăriei de apă 

propuse GA2 Gruiu.  

Tabel 9.2-144  -  Capacitatea de inmagazinare sistem Gruiu: 

Volum rezervor  necesar 

(m3) 

Volum rezervor existent  

(m3) 

Volum rezervor de 

inmagazinare nou (m3) 

1.300 2 x 300  1 x 700  

Volumul total al rezervei de combatere a incendiului va fi de 470 m3. Aceasta va fi distribuit în ambele gospodării de apă, 

având în vedere existența pompelor de combaterea incendiului din gospodăria GA1 Gruiu. 

Stație de pompare - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurata de o statie de pompare amplasata în incinta GA2 Gruiu. 

Debitul de dimensionare a rețelei de distribuție este de 134,64 m3/h. În aceeași etapă, debitul de verificare a reţelei la 

funcţionare în caz de incendiu este de 162,54 m3/h, luand în considerare că se pot produce două incendii simultane, fiind 

necesar un debit de combatere a acestora de câte 36 m3/h. 

Lângă rezervorul de înmagazinare va fi prevăzută o stație de pompare cu următoarele caracteristici: 

- un grup de pompare, cu următoarele caracteristici: 

o Q total = 20,14 l/s = 72,5 m3/h;  

o H = 66 ÷ 48 m. 

- un grup de pompare, pentru transmiterea debitului tratat la gospodăria de apă GA1 Gruiu, inclusiv rezerva, cu 

următoarele caracteristici: 

o Q = 15,0 l/s = 54 m3/h;  

o H = 25 m. 

- o pompă suplimentară de combatere a incendiului, cu următoarele caracteristici: 

o Q = 10 l/s = 36 m3/h; 

o H = 66 m. 

Grupul de pompare pentru transmiterea debitului tratat la gospodăria de apă GA1 Gruiu va fi automatizat funcție de nivelele 

din rezervoarele gospodăriei GA1 Gruiu, cu oprire la atingerea nivelului maxim și repornire când nivelul scade cu mai mult 

de 50 cm sub nivelul maxim. 

Pavilion administrativ 

Pentru  asigura funcționalitatea stației de tratare se va construi o clădire administrativa ce va fi compartimentată astfel: 

 compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

 birou, grup sanitar, hol de acces;  

 doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitățile de întreținere; 

Alte lucrări necesare în gospodăria de apă GA2 Gruiu 

 Se vor asigura toate rețelele necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului tehnologic; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale; 
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 Se va asigura închiderea incintei dotată cu sisteme antiefracție și porți de acces corespunzătoare; 

 Se va asigura racordarea la rețeaua electrică; 

 Se vor asigura toate lucrările de automatizare și monitorizare cerute integrate SCADA pentru întreaga schemă 

tehnologică. 

 Tot în cadrul noii gospodării de apă GA2 se va prevedea un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și 

o ladă frigorifică pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru;  

 Gospodăria de apă nouă GA2 va fi dotată și cu generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

echipamentelor din gospodărie în situație de avarie 

9.2.3.5.5 Rețea de distributie 

In vederea asigurarii accesului la apa potabilă pentru toți consumatorii din Comuna Gruiu, se prevăd urmatoarele lucrări: 

 extinderea rețelei de distribuție; 

 branșarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre cuprinse între De 

110 mm și De 315 mm. 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 41.973 m, 

și va avea următoarea distribuție pe diametre: 

Tabel 9.2-145  -  Total extinderi pentru rețeaua de alimentare cu apă Gruiu 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

110 34.368 

125 1.496 

140 798 

160 373 

180 4.604 

250 50 

315 284 

Total 41.973 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata Anexa  nr. 9A, sectiunea 9.1.1.22. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 2.377 branşamente, astfel: 

 2.079 bransamente pe extinderea de retea de distributie: 

 298 bransamente pe reteaua de distributie existenta. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm.  
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Situatia bransamentelor prevăzute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Gruiu este prezentată in tabelele următoare. 

 
Tabel 9.2-146  -  Situatia bransamentelor in reteaua de distributie a apei pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 2.079 

 
Tabel 9.2-147  -  Situatia bransamentelor pe rețeaua de alimentare cu apă existentă în Gruiu 

Diametru  branşament 

(mm) 

Nr. branşamente pe 

reteaua existenta 

(buc) 

32 298 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute construcții anexe astfel: 

 Pentru extinderile propuse sunt necesare aproximativ 196 de cămine de vane; 

 S-au prevazut 379 hidranţi de incendiu subterani cu diametrul Dn 80 mm, amplasați la intersecțiile străzilor și în 

lungul acestora, astfel încât distanța între hidranți să nu depășească 100 m. Conductele utilizate pentru racordarea 

hidranților la reteaua de distributie au diametrul de 90 mm, cu lungimea totala L = 1.137 m. 

 Pentru a controla și menține în limita de 6 bar regimul de presiune în sistemul de distribuție apă potabilă Gruiu, în 

cazul situațiilor limită - funcționarea la incendiu, pe traseul rețelei se vor amplasa vane de reducere a presiunii 

astfel: una la ieșirea din noua gospodărie de apă, pe traseul care deservește zona de sud-est a sistemului, una în 

zona gospodăriei de apă GA2 și una la intrarea în satul Lipia după traversarea DJ101B. 

 S-au prevazut 9 camine de monitorizare de debit si 36 traductori de presiune. Caminele de monitorizare debit 

vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 1 subtraversare a drumului județean DJ101B - Lipia; 

- 2 subtraversări ale drumului județean DJ101C - Gruiu; 

- 5 subtraversări ale drumului județean DJ110H –Silistea Snagovului; 

- 1 subtraversare a drumului judetean DJ111; 

- 1 subtraversare a drumului judetean DJ110J; 

- 1 subtraversare de vale locala; 

- 2 supratraversari de parau Gruiu. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.3.5.6 Sistem SCADA 

In gospodaria de apa GA 2, in pavilionul administrativ propus se va amenaja un spatiu cu destinatia dispecerat SCADA, care 

va fi implementat la nivelul întregului sistem de alimentare cu apă: la nivelul sursei prin automatizarea echipamentelor 

aferente forajelor, la nivelul gospodăriilor de apa GA1 si GA2 prin integrarea obiectelor componente (rezervoare, stații de 

pompare, unități de tratare), precum și la nivelul rețelei de distribuție prin monitorizarea zonală a acestei cu debitmetre și 

traductori de presiune cu transmitere la distanță. De asemenea sistemul SCADA propus va prelua date și de la SPAU-rile 

aferente sistemului de canalizare. 
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Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametri de funcționare ai rețelei. 

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.3.5.7 Impactul masurilor propuse  - sistem Gruiu 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apă Gruiu se urmărește cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apă, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ, prin reabilitarea forajelor existente, 

prin extinderea frontului de captare cu 3 foraje si prevederea sistemelor de tratare pentru apa furnizata 

populatiei;Asigurarea accesului la apa pentru toți locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea 

gradului de bransare, inclusiv contorizare;Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea 

traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanța inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului, pentru sistemul 

de alimentare cu apa Gruiu, sunt prezentați in tabelul următor: 

Tabel 9.2-148  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Gruiu 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 7.909 9.437 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
10,62 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 76,48 74,00 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 33 132 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 1,30 2,07 

2.4.7 Lungime aductiuni km 1,61 5,31 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 24,01 65,98 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 126,97 174,27 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
64,84 19,05 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 31,20 13,35 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 175,58 36,95 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
127,63 470,00 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 1,79 1,48 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
96,43 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va creste de la 10,62% inainte de 

proiect, la 100% după proiect. De asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%. 

Pentru perioada imediat urmatoare (pana la finalul anului 2022) consumul individual de apa va avea o tendinta de 

diminuare, in principal datorita modificarilor tarifare din aceasta perioada, ceea ce reflecta caracterul elastic al consumului 

raportat la tarif. Astfel, pe termen scurt,  consumul specific casnic va inregistra o scădere de la 76,48 l/om,zi, la 74 l/om,zi. 

Dupa implementarea proiectului, norma specifică de consum se va situa între 74 – 100 l/om,zi; 

Pentru racordarea forajelor nou proiectate la gospodăriile de apă, se va extinde lungimea conductelor de aductiune de la 

1,61 km la 5,31 km. De asemenea, lungimea rețelei de distribuție va crește de la 24,01 km la 65,98 km. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va scade de la 31,2% inainte de proiect, la 13,35% după 

implementarea proiectului, ținând cont de faptul că prin proiect se va realiza extinderea rețelei de distribuție cu aproximativ 

42 km. De asemenea, pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor inregistra o scădere de la 175,58 l/brans/zi, la 

36,95 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Gruiu sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul mediu 

de electricitate va crește de la 127,63 mii kWh/an la 470,00 mii kWh/an. 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o scadere de la 64,84% în prezent la 19,05%, 

prin contorizarea tuturor consumatorilor, prin echiparea rețelelor de distribuție cu sisteme de monitorizare zonala a 

presiunilor si debitelor, astfel incat orice anomalie de funcționare să poată fi semnalată in timp minim, prin eliminarea 

branșărilor ilegale. 
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Tabel 9.2-149  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa - 

sistem de alimentare cu apa Gruiu 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  12.763,07 47.000,44 

Ca urmare a extinderii 

rețelei de distribuție și a 

creșterii volumului de apă 

produs, costurile cu 

energia, reactivii, 

personalul și mentenanța 

vor crește 

Reactivi  3.942,00 20.849,90 

Personal 32.382,11 56.706,43 

Mentenanta 1.250,00 8.936,20 

Alte costuri 2.516,86 8.296,27 

TOTAL 52.854,04 141.789,23 
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9.2.3.6 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PERIS 

Sistemul de alimentare cu apa Peris, deserveste localitatile Peris, Balteni si Burias, se afla la aproape 30 km distanta de 

Municipiul Bucuresti, accesul rutier fiind asigurat prin DN1 Bucuresti si Ploiesti sau prin DJ101A sau DJ101B. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Peris nu au fost prevazute investitii in cadrul prezentului proiect in vederea 

conformarii. 

9.2.3.7 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PETRACHIOAIA 

In prezent comuna Petrachioaia nu dispune de sistem de alimentare cu apa. 

Comuna Petrăchioaia situată în zona central-estică a județului Ilfov, la limită cu județul Ialomița. Comuna Petrachioaia este 

formată din satele Petrăchioaia, Surlari, Vanători și Măineasca. 

Numărul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apă la nivelul anului 2045 va fi de 6.142 locuitori. 

Principalele masuri de investiții si justificările acestora sunt prezentate succint in tabelul următor: 

Tabel 9.2-150  -  Investitii propuse pentru sistemul de alimentrare cu apa Petrăchioaia 

Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Sursa de apa Front de captare - extindere buc 4 

Asigurarea sursei de apă brută 

pentru sistemul de alimentare cu 

apă Petrăchioaia 

2 
Conducta de 

aductiune 

Conducta de aducțiune - 

extindere 
m 347 

Transportul apei brute de la 

frontul de captare la gospodăria 

de apă  

3 

Gospodaria 

de apa GA 

Petrăchioaia 

Stație de tratare - extindere buc 1 

Stație de tratare va asigura 

eliminarea amoniului, fierului și 

manganului în exces și 

potabilizarea apei prelevate din 

sursa subterană, in vederea 

asigurării conformarii cu Directiva 

Consiliului 98/ 83/CE și cuLegea 

Calităţii Apei nr.458/2002, 

completată de Legea nr. 

311/2004 si republicata in 2011. 

Rezervor inmagazinare - 

extindere 
buc 2 

Pentru asigurarea compensarii 

orare si zilnice dar si pentru 

asigurarea rezervei de incendiu se 

vor realiza rezervoare 2 x 350 m3 

Pavilion administrativ buc 1 

Se prevede realizarea unui 

pavilion administrativ, 

compartimentat, cu rol de 

dispecerat SCADA, spatiu de 

intretinere si atelier mecanic. 

Statie de pompare - extindere buc 1 

Pentru asigurarea presiunii apei la 

consumatori se va realiza o statie 

de pompare 
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Nr. 

Crt. 
Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

4 
Rețea de 

distributie 

Retea de distributie - 

extindere 
m 38.343 

Realizarea retelei de distribuție a 

apei, inclusiv debitmetre, 

traductoare de presiune, 

branșamente si hidranți asigura 

accesul la apă potabilă de calitate 

pentru toți consumatorii din 

localitatea Petrăchioaia 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Crearea unui concept modern de 

operare, incluzand automatizare 

si control SCADA la nivel local 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Petrachioaia, investitiile prevăzute pentru asigurarea sursei de apa, statia de tratare, 

rezervor de inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva la nivelul anului 2030, iar investitiile prevazute pentru 

rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2045. 

Investițiile propuse pentru imbunătățirea sistemului de alimentare cu apă sunt reprezentate in planșele din Volmul III –Parte 

desenata – Petrăchioaia (Anexa 24). 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Petrăchioaia este prezentat schematic astfel: 

 

Figură 9.2-32– Schema generală a sistemului de alimentare cu apă Petrăchioaia 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apă: 

S (PS) – Sursa de apă - captare constituită din foraje; 

A – aducţiune; asigură transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – staţia de tratare; 

R – rezervoare de înmagazinare; 

SP – staţii de pompare apă tratată în rețea; 

RD – reţea de distribuţie, transportă apa de la rezervoare la branşamentul fiecărui consumator; 

      – debitmetre montate pe rețea. 
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9.2.3.7.1 Sursa de apă 

Debitul necesar a fi asigurat de sursa de apă, pentru etapa de perspectivă, pentru care a fost prevăzut a se realiza captarea 

și gospodăria de apă, este de 10,96 l/s. 

Tabel 9.2-151  -  Asigurarea debitului necesar pentru sistemul de alimentare cu apa Petrachioaia: 

 Qsursa  (l/s) 

Debitul necesar pentru Petrachioaia  10,96 

Debit asigurat prin realizarea unui front de 

captare 

sursa subterana – 4 foraje  

10,96 

Vor fi prevăzute 4 foraje, din care 2 foraje cu adâncimea de 300 m, cu un debit estimat de 4 l/s pentru fiecare foraj și 2 

foraje cu adâncimea de 60 m, cu un debit estimat de 2 l/s pentru fiecare foraj. Lucrările cuprind: 

- Realizarea forajelor; 

- Realizarea cabinelor puțurilor; 

- Realizarea zonelor de protecție sanitară; 

- Echiparea cu instrumentația de măsură și transmitere a parametrilor: debit, presiune și nivel; 

Electropompele submersibile pentru forajele noi vor avea următoarele caracteristici: 

Tabel 9.2-152  -  Caracteristici ale pompelor montate în forajele noi 

Nr. Foraj 
Înălţimea de pompare  

(m) 

Debit estimat  

(l/s) 

Fn1 74,5 4,0 

Fn2 34,85 2,0 

Fn3 70,8 4,0 

Fn4 30,65 2,0 

Amplasamentul forajelor propuse este localizat pe teritoriul localității Petrachioaia, si reprezent schematic in planurile de 

situatie din Volumul III – Parte desenata Pertachioaia – Anexa 24. 

Lucrările se vor realiza conform prevederilor din subcapitolul 9.2.0.1 Generalități – sursa de apa. 

9.2.3.7.2  Conducta de aducțiune 

Conducta de aducțiune apă brută de la cele 4 foraje va fi dimensionata pentru asigurarea cerinței de apă, respectiv 10,96 

l/s. 

Dimensionarea conductei de aductiune este prezentata in cadrul Volumului II – Anexe – Anexa 3.3.25 - Breviarul de calcul. 

Lungimea totală a conductei de aducțiune propuse este de 347 m, dupa cum urmeaza: 

- De 90 mm, L = 51 m; 

- De 110 mm, L = 253 m; 

- De 125 mm, L = 43 m; 
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Lucrari conexe pe conducta de aductiune 

Pe traseul conductei de aductiune apa vor fi prevăzute 3 de cămine de vane. 

Conducta de aductiune se va realiza conform prevederilor din subcapitolul 9.2.0.2 Generalități - aductiune. 

9.2.3.7.3 Gospodăria de apă 

In gospodaria de apa Petrachioaia se prevad urmatoarele investitii: 

 Staţie de tratare pentru reducerea fierului, manganului şi eliminarea amoniului din apa provenită din sursa 

subterană propuse;  

 Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 2 x 350 m3; 

 Statie de pompare noua; 

 Pavilion administrativ. 

Debitele de dimensionare pentru statia de tratare sunt: 

Debitul sursei:    = 10,96 l/s = 39,46 m3/h 

Debit de dimensionare:  Qdim- 12,1  l/s = 43,56 m3/h 

Statia de tratare - extindere 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) ; 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfecție. 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, precum si pentru uscarea 

nămolului (precipitatului decantat). 

Amplasarea obiectelor in cadrul gospodăriei de apă GA Petrăchioaia este prezentată Volumul III – Parte desenata 

Petrachioaia– Anexa 24, în planul de situație IF - PET - PS 01 - R02 și iar schema tehnologică este prezentata in cadrul 

planului IF - PET - ST 01 - R02. 
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Obiectele care fac parte din schema tehnologică: 

Bazin de preoxidare 

Pentru corectarea concentrațiilor fierului și amoniului s-a prevăzut un bazin de preoxidare. În cadrul acestui bazin se va 

realiza eliminarea fierului prin oxidare și a amoniului prin oxidarea la breakpoint, cu clor gazos. Bazinul este prevăzut cu 

minimum două linii de proces (compartimente) și va asigura timpul de retenție hidraulică de minim 40 de minute.  

Bazinul de preoxidare este prevăzut cu șicane sau mixere pentru asigurarea eficienței de utilizare a volumului disponibil dar 

și realizarea amestecului omogen. In același bazin se poate oxida și manganul cu condiția ca in prealabil să se asigure 

ridicarea pH cu soluție de NaOH sau Na2CO3. 

In cazul in care manganul se reduce cu KMnO4 atunci bazinul de oxidare va avea un compartiment inseriat separat cu timp 

de trecere de 10 minute.  

 

 

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE PETRACHIOAIA

Apa bruta de la forajele Fn1 - Fn4

Masurare debit

Preoxidare

Coagulare

Floculare

Bazin contact

COAGULANT

P1 P2

F1 F2 Filtre multimedia

F3 F4 F5 Filtre CAG

KMnO4

Rezervoare de inmagazinare

Statie de pompare La retea distributie

Dezinfectie Cl2

Cl2 rezidual

Apa recuperata de la spalareCl2 preoxidare
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Camera de amestec 

Camera de amestec este structurată pe două trepte de proces, treapta de amestec rapid – faza coagulare și treapta de 

amestec lent – faza floculare. 

Lucrările pentru coagulare se vor dimensiona astfel încât să se asigure un gradient de viteză minim G = 300 s-1 și un timp 

de contact de maximum 1,5 minute. Amestecul se va realiza mecanic cu mixer rapid. 

Flocularea se va realiza într-un bazin al cărui volum de retenție hidraulică să asigure un timp de contact de minimum 15 

minute la un gradient de viteză de maximum G = 63 s-1. Acesta va fi echipat cu mixer lent având turație variabilă. 

Lucrările de coagulare-floculare vor fi configurate pe două linii de proces.   

Stație de pompare necesară treptei de filtrare 

În continuarea fluxului tehnologic, după camera de amestec, trebuie amplasată o stație de pompare pentru ridicarea 

presiunii necesară treptei de filtrare. 

Numărul agregatelor, cu rotor centrifugal, este 1+1 și vor fi prevăzute cu turație variabilă reglată în funcție de debitmetrul 

amplasat pe conducta principală de apă brută. Stația de pompare va fi prevăzută cu toate instalațiile necesare unei operări 

sigure (vane, capeți de reținere, manometre etc). Se va asigura automatizarea pornirii și opririi agregatelor în funcție de 

nivel/presiune. Parametrii de funcționare ai pompelor sunt Q = 43,4 m3/h și H = 35 m. 

Stație de filtre 

Pentru soluția tehnică cu preoxidare a Fe/Mn este necesară în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune 

multimedia în linia tehnologică o treaptă de filtrare cu filtre sub presiune multimedia pentru reținerea oxizilor sub forma de 

precipitat. Filtrele multimedia vor fi prevăzute în recipiente sub presiune amplasate într-o clădire separată împreună cu 

toate instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de legătură, vane electrice, pompe spălare, suflante, 

debitmetre pentru echirepartiția debitului). Straturile filtrante vor fi minimum 2, de medii filtrante diferite cum ar fi antracit 

și nisip cuarțos cu granulozități și adâncimi corespunzătoare pentru reținerea oxizilor de metale. Vitezele aparente de filtrare 

indiferent de tipul filtrului trebuie să fie de max. 15m/h. Vor fi prevăzute 2 filtre sub presiune cu diametrul de 1,5 m fiecare. 

In cazul utilizării filtrelor cu masă catalitică bazinul de preoxidare va fi utilizat numai pentru eliminarea amoniului la 

breakpoint și nu vor mai fi necesar proces de coagulare – floculare sau reglare pH. Oxidarea Fe/Mn se face diresct in filtre la 

pH natural al apei brute. 

Schema tehnologică va cuprinde și treaptă de filtrare cu mediu adsorbant de tip cărbune activ granular (CAG). Filtrele CAG 

vor fi sub presiune funcționând la viteze aparente de filtrare de maximum 15 m/h și asigurând un timp de contact (EBCT) de 

minimum 8 minute. Bateria de filtre va fi amplasată în clădire comună cu a celorlalte tipuri de filtre și va cuprinde minimum: 

conductele de legătură, vanele electrice necesare, pompele de spălare, suflante, debitmetre pentru echirepartiția debitului. 

Vor fi prevăzute 3 filtre sub presiune cu diametrul de 1,6 m fiecare. 

Statie de clorinare 

Procesul de tratare propus, include si clorinarea apei, ce se va realiza in 3 faze: clorinare la breakpoint, dezinfectie si 

corectie clor. 

Astfel, s-a prevazut o statie de clorinare care va avea in componenta: 

 pentru clorinare la breakpoint se va instala un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 500 g/h)  

controlate automat în funcție de debitul apei brute. 

 pentru dezinfecţie se va instala un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 200 g/h)  controlate automat 

în funcție de debitul apei brute. 

 Pentru corectie  se va instala un grup de 1+1 instalatii de dozare (capacitate de 200 g/h) controlate automat în 

funcție de senzorul de clor rezidual amplasat după rezervoarele de înmagazinare având punctul de injecție în 

aval de senzor. 

Pentru o doză medie de Cl2 de 1 mg/l  consumul de clor va fi de cca. 228 kg/luna. 

Tratarea apei de spălare 
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Apa evacuată de la spălarea tuturor filtrelor va fi înmagazinată și reintrodusă amonte de filiera procesului, cu un debit 

instantaneu care să nu depășească 10% din debitul maxim al stației. Bazinul de recuperare a apei de la spălare va avea 2 

compartimente prevăzute cu pompe submersibile având caracteristicile: Q = 4 m3/h, H = 10 m. Apa recuperată se va 

pompa in amonte de bazinul de preoxidare. Pe refularea pompelor va fi prevăzut un debitmetru de monitorizare a debitului 

recirculat. 

Rezervor de apă tratată 

Pentru spălare filtrelor, după treapta de dezinfecție, inainte de rezervorul de inmagazinare, va fi prevăzut un rezervor de 

apă tratată astfel încât apa pentru spălarea filtrelor să nu fie utilizată direct din rezervoarele destinate alimentării rețelei de 

distribuție. Acest bazin va executat astfel încât să satisfacă durata minimă a unei spălări de 30 min. si numărul de 5 spălări 

pe zi. 

Decantoarele lamelare 

Pentru sedimentarea precipitatului din apa de spălare se vor prevedea decantoare lamelare. Nămolul/precipitatul separat va 

fi colectat într-o bașă de evacuare fie prin profilarea adecvată a radierului acestuia. 

Gradul de eficiență al decantării va fi îmbunătățit prin injectare de reactiv coagulant. 

Nămolul din decantoare va fi evacuat gravitațional sau prin pompare la o platformă tip pat de uscare nămol. 

Reactivi și gospăria de reactivi 

Reactivii utilizați în cadrul diverselor scheme de tratare sunt următorii: 

 Clor pentru dozare la breakpoint pentru oxidare amoniu; 

 Clor și KMnO4 pentru preoxidare metale sau regenerarea continuă a masei catalitice; 

 Săruri de Al pentru coagulare – floculare; 

 Clor pentru dezinfecție; 

 Polimer pentru eficientizarea sedimentării precipitatului. 

Instalațiile reactivilor vor fi amplasate într-o incapere adiacente statiei de clorinare. Depozitul va fi dimensionat luând după 

caz măsurile de securitate prevăzute pentru manipularea și stocarea fiecărui într-o cantitate corespunzătoare unei perioade 

de 30 de zile. 

Tratare nămol 

Precipitatul decantat va fi evacuat prin pompare sau gravitațional la o platformă cu pat drenant care va asigura 

deshidratarea pană la un conținut de substanță uscată de minimum 35%. Platforma va fi acoperită. 

Măsurare debite şi prelevare probe 

Debitul de apă brută va fi măsurat/contorizat în următoarele puncte din schema tehnologică: 

- La fiecare foraj în parte (indiferent că este existent sau nou); 

- Pe conducta principală de apă brută în amonte de prima treaptă de proces; 

- Pe conducta de refulare apă potabilă în rețeaua de distribuție; 

- Debitmetre vor fi prevăzute și în cadrul bateriilor de filtre pentru echirepartiția debitelor. 

Debitmetrele principale vor fi de tip electromagnetic cu eroare de măsură de maxim ±1%. Cele pentru echirepartiție debite 

pot fi și de tip ultrasonic. O grijă deosebită se va acorda la amplasarea lor în cadrul instalațiilor astfel încât să se respecte 

condițiile de montare recomandate de către furnizori. 

Debitmetrele vor fi echipate pentru citire locală și transmitere la distanță a semnalului astfel încât să poată fii integrate în 

sistemul SCADA. 
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Rezervor de înmagazinare - extindere 

Pentru asigurarea compensării orare şi zilnice, dar și pentru asigurarea rezervei de incendiu au fost prevăzute două 

rezervoare avand fiecare capacitatea V = 350 m3 ce se vor amplasa în incinta GA. Fiecare rezervor a fost dimensionat astfel 

încât să asigure rezerva intangibilă de combatere a incendiului de 130 m3 pentru un incendiu teoretic, fiind necesar un 

volum total de înmagazinare de 700 m3. Rezervoarele vor fi din metal asezate pe o fundatie din beton armat. 

Stație de pompare - extindere 

Presiunea apei în sistemul de distribuție va fi asigurata de grupul de pompare prevăzut în incinta gospodăriei de apă.  

Stația de pompare va avea urmatoarele caracteristici: 

o un grup de pompare pentru consum, inclusiv rezervă, cu următoarele caracteristici: 

 Q total = 21,8 l/s; 

 H = 35 m. 

o o pompă de combatere a incendiului, cu următoarele caracteristici: 

 Q = 10 l/s; 

 H = 35 m. 

Pavilion administrativ 

Pentru asigura funcționalitatea stației de tratare se va construi o clădire, cu rol de pavilion administrativ, ce va fi 

compartimentată astfel: 

 

 compartiment pentru dispeceratul SCADA; 

 birou, grup sanitar, hol de acces;  

doua camere destinate depozitării uneltelor operatorului pentru activitatile de intretinere Alte lucrări necesare în 

gospodăria de apă GA Petrăchioaia 

 Se vor asigura toate rețelele necesare pentru buna funcționare și întreținere a obiectivului tehnologic; 

 Se vor asigura toate lucrările de amenajare a incintei: sistematizare verticală, peisagistică, drumuri de acces, alei 

pietonale; 

 Se va asigura închiderea incintei dotată cu sisteme antiefracție și porți de acces corespunzătoare; 

 Se vor asigura toate lucrările de automatizare și monitorizare cerute integrate SCADA pentru întreaga schemă 

tehnologică; 

 Pentru monitorizarea calitatii apei se prevede un fotoclorimetru mobil pentru măsură pH și clor rezidual și o ladă 

frigorifică pentru transportul probelor către laboratorul existent in statia de epurare Bragadiru; 

 Gospodăria de apă va fi dotată și cu un generator electric de rezervă care va putea asigura funcționalitatea 

echipamentelor din gospodărie în caz de avarie. 

Informatiile constructive pentru obiectele prevazute in gospodaria de apa au fost prezentate in capitolul 9.2.0.3 

Generalitati – gospodarie de apa. 

9.2.3.7.4 Rețea de distributie 

Pentru realizarea rețelei de distribuție s-a luat în considerare gradul de acoperire și deservire a populației pentru perspectiva 

anului 2045. 

In vederea asigurarii accesului la apa potabilă pentru toți consumatorii din comuna Petrăchioaia, se prevăd următoarele 

lucrări: 

 realizarea rețelei de distribuție; 
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 branșarea si contorizarea consumatorilor la reţea; 

 lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre cuprinse între De 

63 mm și De 250 mm. 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 38.343 m, 

și va avea următoarea distribuție pe diametre: 

Tabel 9.2-153  -  Tabel centralizator extinderi pentru rețeaua de alimentare cu apă Petrăchioaia 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

63 3.331 

90 706 

110 29.244 

160 4.287 

200 450 

250 325 

Total 38.343 

Lista strazilor prevazute cu lucrari de extindere a reţelei de distribuţie este prezentata in Anexa nr. 9A, sectiunea 9.1.1.21.. 

Reteaua de distribuție va fi prevazuta cu instrumente de masura cu transmitere în SCADA. 

Bransamente 

S-a prevazut un număr total de 1.606 de branşamente. 

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu 

diametre De 32 mm..  

Situatia bransamentelor prevăzute in cadrul acestui proiect pentru sistemul Petrăchioaia este prezentată in tabelele 

următoare. 

Tabel 9.2-154  - Situatia bransamentelor in reteaua de distributie a apei pentru sistemul de alimentare cu apa Petrăchioaia 

Diametru branşament 

(mm) 

Nr. branşamente 

(buc) 

32 1.606 

Lucrari conexe pe reteaua de distributie 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute construcții anexe astfel: 

 Pentru rețeaua propusă sunt necesare aproximativ 153 de cămine de vane; 

 s-au prevazut 269 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm si De 100, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m 

între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie sunt din PEID, De 90 mm, în 

lungime totală de L = 807 m; 
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 S-au prevazut 4 camine pentru monitorizare debit si 19 traductori de presiune. Caminele de monitorizare 

debit vor fi amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. Traductorii de 

presiune vor fi montati in caminele de vane prevazute pe reteaua de distributie. 

 Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: 

- 23 subtraversări de drumuri județene; 

- 2 subtraversari valea Mostiștea; 

- 2 subtraversari canal ANIF. 

Informatiile constructive pentru retelele de distributie au fost prezentate in capitolul 9.2.0.4 Generalitati – retea de 

distributie. 

Informatiile constructive pentru lucrarile de traversare au fost prezentate in capitolul 9.2.0.5 Generalitati – lucrari speciale. 

9.2.3.7.5  Sistem SCADA 

Dispecerul SCADA se va amplasa în cadrul gospodăriei de apă, în pavilionul administrativ. 

Sistemul SCADA va fi implementat la nivelul întregului sistem de alimentare cu apă: la nivelul sursei prin automatizarea 

echipamentelor aferente forajelor, la nivelul gospodăriei de apă prin integrarea obiectelor componente (rezervoare, stații de 

pompare, unități de tratare), precum și la nivelul rețelei de distribuție prin monitorizarea zonală a acestei cu debitmetre și 

traductori de presiune cu transmitere la distanță, precum și de la SPAU-rile aferente sistemului de canalizare. 

Pentru monitorizarea retelei de distributie s-au prevazut camine de monitorizare de debit si traductori de presiune, cu 

transmitere la distanță. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 

electromagnetice, pentru a monitoriza în timp real parametri de funcționare ai rețelei. 

Secțiunea de control va fi prevazută cu echipamentul necesar pentru a transmite datele de stare ale obiectelor stației de 

tratare a apei și a recepționa comenzi sau prescrieri noi pentru parametri tehnologici de la dispeceratul central.  

Informatiile constructive pentru sistemele SCADA au fost prezentate in capitolul 9.2.0.6 Generalitati - SCADA. 

9.2.3.7.6 Impactul masurilor propuse  - sistem Petrăchioaia 

Prin investitiile propuse pentru sistemul de alimentare cu apă Petrăchioaia se urmărește cresterea nivelului serviciului de 

alimentare cu apă, prin: 

- Asigurarea sursei de apă, atat din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ; 

- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin realizarea retelei de distributie si a gradului gradului de 

bransare, inclusiv contorizare; 

- Monitorizarea functionarii retelei la parametrii optimi, prin prevederea traductorilor de debit si presiune. 

Indicatorii de performanța inainte de implementarea proiectului si realizati dupa implementarea proiectului, pentru sistemul 

de alimentare cu apa Petrăchioaia, sunt prezentați in tabelul următor: 

Tabel 9.2-155  -  Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă – Petrăchioaia 

Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.1.1. Populatie totala in zona respectiva a serviciului (zona de alimentare cu 

apa) 
loc 3.834 4.575 

2.1.2 Acoperire serviciu: Procentul populatiei bransate la sistemul de 

alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) 

% din 

2.1.1 
0,00 100,00 

2.3.6 Consum specific casnic  l/om.zi 0,00 70,00 
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Nr. 

crt. 
Indicator U.M. 

Inainte de 

proiect  

Dupa 

proiect 

2.4.14 Populatie deservita pe lungime de retea de alimentare cu apa (retea de 

distributie + aductiuni) 
loc/km 0,00 118 

2.4.15 
Capacitate instalata de productie (capacitate minima a puturilor, statiilor 

de pompare, statiei de tratare) 
1000 m3/zi 0,00 1,04 

2.4.7 Lungime aductiuni km 0,00 0,35 

2.4.8 Procent aductiuni reabilitate  % din 

2.4.7 
0,00 0,00 

2.4.10 Lungime retea de distributie km 0,00 38,24 

2.4.11 Procent retea de distributie reabilitata  % din 

2.4.10 
0 0 

2.5.1 Total apa nefacturata (standard IWA: Total intrata in sistem - total apa 

vanduta)  
m3/zi 0,00 59,46 

2.5.2 Procent apa nefacturata (2.5.1/2.2.1) % din 

2.2.1 
0,00 14,29 

2.5.4 Procent pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea (exclusiv pierderi 

tehnologice in statia de tratare) 
% 0,00 8,27 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe numar bransamente (la sistem mediu de 

presiune de 30 -40 m) 
l/brans/zi 0,00 19,65 

2.7.1 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare)  1000 

kWh/a 
0,00 89,16 

2.7.2 Consum mediu de electricitate (statie de tratare + statii de pompare) pe 

volum de apa produsa (pe 100 m presiune) 
kWh/m³ 0,00 0,62 

2.8.4 Nivel de contorizare (2.8.1. Numar total bransamente cu contor de apa / 

2.4.19 Numar total bransari la servicii de apa) 

% din 

2.4.19 
0,00 100,00 

Prin investitiile propuse, procentul populatiei bransate la reteaua de alimentare cu apa va fi de100% după proiect. De 

asemenea, nivelul de contorizare realizat prin proiect este de 100%.Dupa implementarea proiectului, norma specifică de 

consum se va situa între 70 – 100 l/om,zi; 

Pentru racordarea forajelor nou proiectate la gospodăriile de apă, se vor realiza conducte de aducțiune în lungime de 0,35 

km.  

Lungimea rețelei de distribuție va avea o valoare de 38,34 km. 

Se estimeaza ca procentul pierderilor reale de apă in retea, va fi de 8,27% după implementarea proiectului. De asemenea, 

pierderile reale de apă pe număr de branșamente vor avea o valoare de 19,65 l/brans/zi. 

Intrucât in cazul sistemului de alimentare cu apă Petrăchioaia sunt propuse investiții în tratarea si pomparea apei, consumul 

mediu de electricitate va avea o valoare de 89,16 mii kWh/an. 
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Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nefacturata va inregistra o valoare de la 8,27%ținând cont de faptul că 

rețeaua este nouă. 

Tabel 9.2-156  -  Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  

- sistem de alimentare cu apa Petrachioaia 

Articol de cost Valoare inainte de 

proiect  

[€/an] 

Valoare dupa 

proiect  

[€/an] 

Comentarii 

Energie  0,00 8.915,65 

În prezent, în localitatea 

Petrăchioaia nu există sistem 

de alimentare cu apă. Ca 

urmare a execuției forajelor 

noi, a aductiunii, 

gospodăriilor de apă, se vor 

înregistra costuri cu energia, 

reactivii, personalul și 

mentenanța 

Reactivi  0,00 16.543,26 

Personal 0,00 32.432,43 

Mentenanta 0,00 30.186,90 

Alte costuri 0,00 7.365,87 

TOTAL 0,00 95.444,11 

 


