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In tabelul de mai jos sunt prezentate Costurile specifice de investiții pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă, respectiv pentru 

fiecare aglomerarea în parte. 

Tabel 1 – Costuri specifice de investitii pentru sistemele de alimenatre cu apă 

Indicatori 
Unitate de 

masura 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Glina 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Pantelimon 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Cernica 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Balaceanca 

ALIMENTAREA CU APA           

Total costuri investitie pentru sistemul de alimentare cu apa 1000*€ 493,48 8.489,65 536,69 2.217,98 

Total costuri de investitii per capita €/capita 39,56 196,58 118,89 444,66 

Total costuri investiei pentru extinderea sistemului de alimentare 
cu apa potabila per capita (total costuri investitie pentru 
extinderea retelei, suplimentarea capacitatii statiilor de pompare 
si tratarea apei/populația care beneficiază de extindere) 

€/capita 134,94 239,60 414,95 497,42 

Costul investitie pe unitatea de lungime pentru reabilitarea 
retelei de alimentare cu apa 

€/km 0 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea 

retelei de alimentare cu apa 
€/km 224.725 178.433 339.608 69.323 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea 
magistralei de aductiune 

€/km 0 122.583 0 82.612 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru reabilitarea  
magistralei de aductiune 

€/km 0 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea 
magistralei de aductiune ce va deservi populatia in plus  

€/capita 0 18,91 0,00 200,46 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru magistrala de 

aductiune reabilitata per total populatie din zona de alimentare 
cu apa 

€/capita 0 0 0 0 

Costul investitiei pentru apa captata  1000*€ 0 670,99 0,00 893,86 

Costul investitiei pentru statia de tratare a apei potabila(DWTP) 1000*€ 29,41 2065,17 0,77 170,55 

Costul de investitie pentru captare si tratare a apei per total 

populatie in zona de alimentare cu apa 
€/capita 2,36 47,82 0,17 34,19 
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Indicatori 
Unitate 

de 

masura 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Tanganu 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Mogosoaia 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Balotesti 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Tunari 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Branesti 

ALIMENTAREA CU APA             

Total costuri investitie pentru sistemul de alimentare 
cu apa 

1000*€ 2.729,48 3.284,26 2.422,90 5.261,57 5.746,61 

Total costuri de investitii per capita €/capita 441,95 301,97 204,71 685,37 382,24 

Total costuri investiei pentru extinderea sistemului de 

alimentare cu apa potabila per capita (total costuri 
investitie pentru extinderea retei, suplimentarea 
capacitatii statiilor de pompare si tratarea 
apei/populația care beneficiază de extindere) 

€/capita 494,38 337,78 229,01 874,02 427,58 

Costul investitie pe unitatea de lungime pentru 

reabilitarea retelei de alimentare cu apa 
€/km 0 0 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
extinderea retelei de alimentare cu apa 

€/km 69.677 70.865 84.018 77.740 68.515 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 

extinderea magistralei de aductiune 
€/km 92.481 163.061 78.015 88.022 120.321 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
reabilitarea  magistralei de aductiune 

€/km 0 0 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 

extinderea magistralei de aductiune ce va deservi 
populatia in plus  

€/capita 192,67 62,17 70,04 170,61 73,95 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
magistrala de aductiune reabilitata per total populatie 

din zona de alimentare cu apa 

€/capita 0 0 0 0 0 

Costul investitiei pentru apa captata  1000*€ 1063,72 634,76 849,19 1028,12 993,85 

Costul investitiei pentru statia de tratare a apei 
potabila(DWTP) 

1000*€ 240,55 349,56 465,19 322,81 1386,30 

Costul de investitie pentru captare si tratare a apei 
per total populatie in zona de alimentare cu apa 

€/capita 38,95 32,14 39,30 42,05 92,21 
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Indicatori 
Unitate de 

masura 

Sistem de 
alimentare cu apa 

Moara Vlasiei 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Gruiu 

Sistem de 
alimentare cu apa 

Ciolpani 

ALIMENTAREA CU APA         

Total costuri investitie pentru sistemul de alimentare cu apa 1000*€ 4.584,18 4.578,64 4.094,99 

Total costuri de investitii per capita €/capita 511,80 433,75 581,92 

Total costuri investiei pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa 

potabila per capita (total costuri investitie pentru extinderea retei, 
suplimentarea capacitatii statiilor de pompare si tratarea apei/populația care 
beneficiază de extindere) 

€/capita 572,52 485,18 650,93 

Costul investitie pe unitatea de lungime pentru reabilitarea retelei de 
alimentare cu apa 

€/km 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea retelei de 
alimentare cu apa 

€/km 77.563 77.588 64.285 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea magistralei de 
aductiune 

€/km 46.771 44.165 29.385 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru reabilitarea  magistralei de 
aductiune 

€/km 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea magistralei de 

aductiune ce va deservi populatia in plus  
€/capita 23,68 17,31 13,69 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru magistrala de aductiune 
reabilitata per total populatie din zona de alimentare cu apa 

€/capita 0 0 0 

Costul investitiei pentru apa captata  1000*€ 322,22 295,55 248,24 

Costul investitiei pentru statia de tratare a apei potabila(DWTP) 1000*€ 645,62 779,49 723,85 

Costul de investitie pentru captare si tratare a apei per total populatie in zona 
de alimentare cu apa 

€/capita 72,08 73,84 102,86 
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Indicatori 
Unitate 

de 
masura 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Gradistea 

Sistem de 
alimentare cu 

apa Petrachioaia 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Bragadiru 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Corentu 

Zona de 
alimentare cu 
apa Domnesti 

ALIMENTAREA CU APA             

Total costuri investitie pentru sistemul de alimentare 
cu apa 

1000*€ 233,83 3.687,48 4.814,81 2.563,77 4.058,05 

Total costuri de investitii per capita €/capita 48,74 720,49 185,41 276,37 325,29 

Total costuri investiei pentru extinderea sistemului 

de alimentare cu apa potabila per capita (total 
costuri investitie pentru extinderea retei, 
suplimentarea capacitatii statiilor de pompare si 
tratarea apei/populația care beneficiază de 
extindere) 

€/capita 54,52 806,01 216,94 309,16 1959,62 

Costul investitie pe unitatea de lungime pentru 

reabilitarea retelei de alimentare cu apa 
€/km 0 0 0 0 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
extinderea retelei de alimentare cu apa 

€/km 0 69.448 87.088 61.253 65.817 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
extinderea magistralei de aductiune 

€/km 0 41.542 84.950 58.890 120.874 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
reabilitarea  magistralei de aductiune 

€/km 0 - - - - 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 
extinderea magistralei de aductiune ce va deservi 
populatia in plus  

€/capita 0,00 3,15 10,38 28,87 951,84 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru 

magistrala de aductiune reabilitata per total 
populatie din zona de alimentare cu apa 

€/capita 0 - - - - 

Costul investitiei pentru apa captata  1000*€ 0,00 232,98 230,47 239,39 1971,10 

Costul investitiei pentru statia de tratare a apei 

potabila(DWTP) 
1000*€ 34,15 575,03 1362,07 1148,42 2,65 

Costul de investitie pentru captare si tratare a apei 
per total populatie in zona de alimentare cu apa 

€/capita 7,12 112,35 52,45 123,80 0,21 
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Indicatori 
Unitate de 
masura 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Ciorogarla 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Clinceni  

Sistem de 
alimentare cu 

apa Jilava 

Sistem de 
alimentare cu 
apa Magurele 

ALIMENTAREA CU APA           

Total costuri investitie pentru sistemul de alimentare cu apa 1000*€ 3.135,83 5.131,03 5.967,66 3.135,83 

Total costuri de investitii per capita* €/capita 316,23 291,65 320,34 316,23 

Total costuri investiei pentru extinderea sistemului de alimentare 
cu apa potabila per capita (total costuri investitie pentru 

extinderea retei, suplimentarea capacitatii statiilor de pompare si 
tratarea apei/populația care beneficiază de extindere) 

€/capita 353,74 326,24 810,50 353,74 

Costul investitie pe unitatea de lungime pentru reabilitarea retelei 
de alimentare cu apa 

€/km 0 0,155 6,82 0 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea retelei 

de alimentare cu apa 
€/km 61.992 102.877 87.143 61.992 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea 
magistralei de aductiune 

€/km 114.716 277.106 116.732 114.716 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru reabilitarea  
magistralei de aductiune 

€/km - - 75327,69 - 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru extinderea 
magistralei de aductiune ce va deservi populatia in plus  

€/capita 25,69 95,25 43,60 25,69 

Costul investitiei pe unitatea de lungime pentru magistrala de 

aductiune reabilitata per total populatie din zona de alimentare cu 
apa 

€/capita - - 4,04 - 

Costul investitiei pentru apa captata  1000*€ 227,71 1498,04 405,61 227,71 

Costul investitiei pentru statia de tratare a apei potabila(DWTP) 1000*€ 656,16 319,96 289,72 656,16 

Costul de investitie pentru captare si tratare a apei per total 

populatie in zona de alimentare cu apa 
€/capita 66,17 18,19 15,55 66,17 
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Tabel 2 – Costuri specifice de investitii pentru aglomerări 

Indicatori 
Unitate de 

masura 
Aglomerarea 

Glina 
Aglomerarea 

Bucuresti-Catelu 

Aglomerarea 
Bucuresti -

Pantelimon 

Aglomerarea 
Cernica 

Aglomerarea 
Balaceanca 

APA UZATA             

Total costuri investitie pentru 
sistemul de canalizare (colectare 

si tratare) 

1000*€ 545,21 242,71 3.785,36 684,37 2.230,44 

Total costuri investitie pentru 
sistemul de apa uzata per P.E. in 

aglomerare 

€/PE 65,63 56,35 63,94 135,64 400,72 

Costuri investitie pentru SEAU  1000*€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri investitie pentru SEAU 

per capacitate proiectat in PE 
€/PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri investitie pe unitatea de 
lungime pentru extinderea retelei 
de apa uzata 

€/km 118.744 579.995 139.044 383.822 139.856 

Costuri investitie pentru 

extinderea retelei de apa uzata 
per PE suplimentar deservit 

€/PE 36,06 133,55 194,75 361,21 1.043,14 

Costuri investitiei pe unitate de 
lungime reabilitata a retelei de 
apa uzata 

€/km 0 0 0 0 0 

 

Indicatori 
Unitate de 

masura 

Aglomerarea 

Tanganu 

Aglomerarea 

Bucuresti-Mogosoaia 

Aglomerarea 

Balotesti 

Aglomerarea 

Bucuresti-Tunari 

Aglomerarea 

Branesti 

APA UZATA             

Total costuri investitie pentru sistemul 
de canalizare (colectare si tratare) 

1000*€ 2.504,20 4.665,41 5.852,14 7.092,94 7.064,39 

Total costuri investitie pentru sistemul 
de apa uzata per P.E. in aglomerare 

€/PE 509,77 374,69 447,92 797,87 413,72 

Costuri investitie pentru SEAU  1000*€ 0,00 0,00 3.595,19 1.800,10 2.924,11 

Costuri investitie pentru SEAU per 

capacitate proiectat in PE 
€/PE 0,00 0,00 333,20 390,48 414,47 
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Indicatori 
Unitate de 

masura 
Aglomerarea 

Tanganu 
Aglomerarea 

Bucuresti-Mogosoaia 
Aglomerarea 

Balotesti 
Aglomerarea 

Bucuresti-Tunari 
Aglomerarea 

Branesti 

Costuri investitie pe unitatea de 
lungime pentru extinderea retelei de 
apa uzata 

€/km 134.999 122.360 136.514 137.280 103.695 

Costuri investitie pentru extinderea 
retelei de apa uzata per PE suplimentar 

deservit 

€/PE 448,77 576,53 156,19 716,15 1.761,80 

Costuri investitiei pe unitate de 
lungime reabilitata a retelei de apa 
uzata 

€/km 0 0 0 0 0 

 

Indicatori 
Unitate de 

masura 
Aglomerarea Moara 

Vlasiei 
Aglomerarea 

Gruiu 
Aglomerarea Silistea 

Snagovului 
Aglomerarea 

Peris 

APA UZATA           

Total costuri investitie pentru sistemul de canalizare 
(colectare si tratare) 

1000*€ 8.036,96 9.143,64 4.695,03 4.629,14 

Total costuri investitie pentru sistemul de apa uzata 
per P.E. in aglomerare 

€/PE 846,44 861,77 1.362,85 505,10 

Costuri investitie pentru SEAU  1000*€ 2.133,91 3.479,81 0,00 2.485,93 

Costuri investitie pentru SEAU per capacitate 

proiectat in PE 
€/PE 294,54 327,97 0,00 346,95 

Costuri investitie pe unitatea de lungime pentru 
extinderea retelei de apa uzata 

€/km 131.486 125.063 125.063 129.199 

Costuri investitie pentru extinderea retelei de apa 
uzata per PE suplimentar deservit 

€/PE 760,74 881,89 980,46 571,34 

Costuri investitiei pe unitate de lungime reabilitata a 
retelei de apa uzata 

€/km 0 0 0 0 
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Indicatori 
Unitate 

de 
masura 

Aglomerarea 

Ciolpani 

Aglomerarea 

Gradistea 

Aglomerarea 

Petrachioaia 

Aglomerarea Bucuresti-

Domnesti, Ciorogarla, 

Bragadiru, Cornetu, 

Clinceni 

Aglomerarea 

Bucuresti-Jilava, 

Magurele 

APA UZATA             
Total costuri investitie 
pentru sistemul de 
canalizare (colectare si 
tratare) 

1000*€ 11.510,56 6.210,76 5.519,03 24.869,21 16.548,78 

Total costuri investitie 

pentru sistemul de apa 
uzata per P.E. in aglomerare 

€/PE 1.543,05 1.164,15 1.362,67 903,84 656,70 

Costuri investitie pentru 
SEAU  

1000*€ 2.049,45 1.953,62 1.971,76 4.091,64 4.700,03 

Costuri investitie pentru 
SEAU per capacitate 
proiectat in PE 

€/PE 274,73 366,19 486,85 148,71 186,51 

Costuri investitie pe 
unitatea de lungime pentru 
extinderea retelei de apa 

uzata 

€/km 132.983 120.709 120.958 110.835 145.591 

Costuri investitie pentru 
extinderea retelei de apa 
uzata per PE suplimentar 
deservit 

€/PE 1.208,73 775,37 769,02 465,26 388,78 

Costuri investitiei pe unitate 
de lungime reabilitata a 
retelei de apa uzata 

€/km 0 0 0 120321,7 105969,4 

 

 


