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UAT Unitate Administrativ Teritoriala 

UE Uniunea Europeana 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 
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4 ANALIZA SITUATIEI CURENTE SI PROGNOZE 

Judetul Ilfov este situat in regiunea de sud-est a tarii, chiar in centrul Campiei Romane, langa 

Bucuresti. Coordonatele sale geografice sunt 44°17’ – 44°46’ latitudine nordica si 25°52’ – 26°27’ 

longitudine estica. Ilfov se invecineaza cu judetele Prahova (la nord), Dambovita (la nord-vest), 

Giurgiu (la sud si vest), Calarasi (la sud-est) si Ialomita (la nord-est). Suprafata judetului este de 

1,583 kmp. 

Din punct de vedere teritorial administrativ in judetul Ilfov sunt 8 orase (Buftea, Otopeni, Popesti 

Leordeni, Pantelimon, Voluntari, Magurele, Bragadiru, Chitila), 32 comune care cuprind 91 sate.  

In prezenta documentatie, se va analiza infrastructura pentru sistemele de alimentare cu apa si ca-

nalizare, pentru orasele Bragadiru, Magurele, Pantelimon si zonele rurale din comunele: Glina, 

Branesti, Cernica, Mogosoaia, Cornetu, Ciorogȃrla, Domnesti, Clinceni, Jilava, Balotesti, Tunari, Peris, 

Ciolpani, Moara Vlasiei, Gradistea, Gruiu si Petrachioaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.1-1 - Judetul Ilfov 

In urma analizelor efectuate de consultant a rezultat ca in judetul Ilfov alimentarea cu apa se 

realizeaza partial prin sistemele centralizate de distributie a apei si partial prin fantani individuale. 

Judetul dispune de resurse de apa subterana, dar cu necesitatea tratarii apei pentru alimentare cu 

apa a populatiei. De asemenea o sursa de apa semnificativa, o reprezinta sistemul de distributie al 

municipiului Bucuresti, care poate preleva  debitele necesare atat din punct de vedere cantitativ dar 

si calitativ. 

In ceea ce priveste colectarea apelor uzate, s-a constata o dezvoltare la o scara mai mica, compara-

tiv cu sistemele de alimentare cu apa. Epurarea apelor uzate se realizeaza in statii de epurare locale 

(nu intotdeauna eficienta epurarii fiind corespunzatoare) s-au in statia de epurare Glina, care 

deserveste si municipiul Bucuresti si care are capacitate suficienta pentru a prelua debite suplimen-

tare. 

Detalierea si componenta acestor sisteme este prezentata in capitolul 4.2 “Infrastructura existenta 

de alimentare cu apa”, respectiv 4.3 “Infrastructura existenta de canalizare”. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
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4.1 INFORMATII GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA 

In conformitate cu definitia aglomerarilor din Directiva 91/271/CEE, la nivelul Master Planului aferent 

judetului Ilfov, revizuit ȋn anul 2013, au fost identificate 35 aglomerari cu o populatie echivalenta 

(p.e) mai mare de 2.000 locuitori si 40 de sisteme zonale de alimentare cu apa. 

Dintre acestea, doar o parte dispun de sisteme de alimentare cu apa si canalizare, sisteme care co-

respund mai mult sau mai putin necesitatilor locuitorilor deserviti. 

In prezent, sistemele de alimentare cu apa din judetului llfov, pentru potabilizarea apei, au in com-

ponenta, dupa caz, statii de clorare, statii de tratare pentru reducerea amoniului si statii de deferiza-

re - demanganizare. 

Consultantul a investigat situatia existenta ȋn privinta consumurilor specifice de apa din 22 de siste-

me de apa care acopera localitatile aferente celor 20 de UATuri care fac parte aria proiectului. 

De asemenea, s-au avut in vedere pierderile normale din sistem precum si pierderile propriu-zise, 

datorate retelelor de distributie vechi si uzate, cu pierderi permanente sau temporare in cazul avarii-

lor locale. 

Investitiile in sectorul de apa sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate in localitati 

ale judetului si sunt grupate in 21 de sisteme de alimentare cu apa (in sistemul de alimentare cu 

apa Peris nu sunt prevazute investitii) 

Din punct de vedere al resurselor de apa existente, la nivelui judetului Ilfov, se evidentiaza doua 

surse de apa care asigura in prezent alimentarea cu apa a locuitorilor si care pot asigura necesarul 

de apa pentru extinderile de sisteme/sisteme noi propuse in prezentul proiect, si anume:  

- Reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, care permite racordare zonelor rurale limitro-

fe 

- Sursa subterana 

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa (sursa de apa si configuratia sistemelor), 

localitatile din judetul Ilfov, pot fi grupate in 4 categorii, astfel:  

I. Sisteme de alimentare racordate la sistemul Bucuresti, au ca sursa reteaua de distributie a 

municipiului Bucuresti. Sistemul de alimentare cu apa Bucuresti, in prezent furnizeaza apa 

tratata pentru un sistem de alimentare cu apa din aria proiectului: sistemul de alimentare cu 

apa Glina.  

 

II. Sisteme de alimentare cu apa cu sursa mixta. In aceasta categorie sunt incluse sisteme care 

au sursa de alimentare cu apa asigurata din captari subterana (foraje de adancime) si racord 

la reteaua de distributie a municipiului Bucuresti. In prezent, in aria proiectului, din aceasta 

categorie face parte sistemul Pantelimon. 

 

III. Sisteme zonale de alimentare cu apa cu sursa proprie1, au ca sursa de alimentare cu apa, 

sursa subterana (foraje de adancime). In aria proiectului, in prezent, un numar de 17 siste-

me de alimentare cu apa beneficiaza de surse locale subterane: Branesti, Cernica, Posta – 

Balaceanca, Mogosoaia, Bragadiru, Cornetu, Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, 

Magurele, Balotesti, Tunari, Peris, Ciolpani, Moara Vlasiei, Gradistea si Gruiu.  

 

IV. Localitati care nu beneficiaza in prezent de sisteme de alimentare cu apa2. UAT-urile care nu 

au sistem de alimentare cu apa in sistem centralizat sunt: Petrachioaia, Caldararu – 

Tanganu, Jilava. Mentionam ca in Caldararu sunt retele de distributie construite dar nu au 

legatura la vreo sursa de apa. In Jilava este realizata o retea de distributie care ca si in cazul 

Caldararu nu are o sursa de apa.  

                                                   
 
2
 In aceasta categorie exista 2 localitati care au realizata retea de distributie, dar pentru care nu au fost realizate/finalizate investi-

tiile aferente  sursei de apa. 
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4.1.1 Resurse de apa 

4.1.1.1 Ape de suprafata 

Cea mai mare parte a teritoriului Ilfov – Bucuresti (aproximativ doua treimi din intreaga suprafata, 

corespunzand portiunilor central si sudica ale acestuia) se incadreaza in bazinul hidrografic de ordi-

nul I al Argesului – X (caruia ii apartin cursurile Argesului, Sabarului, Ciorogarlei, Calnaului, 

Dambovitei, Colentinei, Valea Pasarea cu afluentul ei Sindrilita si vaile afluentilor secundari ai lor). 

Portiuni mai mici din teritoriul judetului apartin bazinelor hidrografice de ordinul I al Dunarii – XVI 

(caruia ii revin terenuri situate in sectorul central – estic al judetului, insumand cca. o zecime din 

suprafata totala Ilfov – Bucuresti) si al Ialomitei – XI (caruia ii revine aproximativ un sfert din 

suprafata totala a domeniului administrativ Ilfov – Bucuresti). Bazinului hidrografic al Dunarii ii revin 

portiuni din terenurile comunelor Balotesti, Moara Vlasiei, Tunari, Dascalu si Petrechioaia, situate in 

portiunea centrala si in cea estica a judetului si este reprezentat prin valea Mostistei si afluentii aces-

teia (Colceagul s.a.). Bazinului hidrografic de ordinul I al Ialomitei ii revine portiunea nordica a teri-

toriului judetului Ilfov si, exceptand raul Ialomita, acestui bazin ii apartin cursurile Cociovalistei, 

Vlasiei, Snagovului, Scrovistei (Baltii Manastirii) si ale afluentilor acestora. 

Raul Arges (cod cadastral X – 1.00.) are o lungime a cursului de cca. 327 km si o suprafata totala 

de bazin de 12.590 km2 (din care, cca. 2.840 km2 revin subbazinului dambovitean). Valoarea debitu-

lui mediu multianual al Argesului in sectiunea Malu Spart (aval de sectorul piemontan al cursului) es-

te de cca. 38 m3/s, iar in sectorul Budesti (aval de confluenta cu Dambovita) este de 73 m3/s 

(aceasta valoare fiind foarte apropiata celei de la varsarea in Dunare). 

Raul Sabar (denominat «Rastoaca» in sectiunea amonte a cursului, in judetul Dambovita, cod ca-

dastral X – 1.24) are o lungime a cursului de cca. 174 km si o suprafata totala de bazin de 1.346 

km2. Valoarea debitului mediu multianual al Sabarului este de cca. 2,7 m3/s in sectorul Poenari – 

Ulmi, respectiv de cca. 3 m3/s in sectorul Vidra (aceasta valoare fiind foarte apropiata celei de la 

varsarea in Arges).  

Raul Ciorogarla (cod cadastral X – 1.24.8.) are o lungime a cursului de cca. 57 km si o suprafata a 

bazinului hidrografic de 149 km2. In sectorul Magurele conflueaza cu Sabarul. Este considerat canal 

de rezerva al raului Dambovita, intrucat in perimetrul Brezoaele permite regularizarea debitului 

Dambovita prin transfer spre Sabar. 

Raul Dambovita (cod cadastral X – 1.25) are o lungime a cursului de cca. 237 km si o suprafata to-

tala de bazin de 2.837 km2. Valoarea debitului mediu multianual al Dambovitei este de cca. 12 m3/s 

in sectorul Brezoaele (la regularizarea reprezentand «obarsia antropica» a Ciorogarlei), respectiv de 

cca. 22 m3/s in sectorul Budesti (in proximitatea confluentei cu Argesul). 

Raul Colentina (cod cadastral X – 1.25.17.) are o lungime a cursului de cca. 101 km si o suprafata 

a bazinului hidrografic de 643 km2. In sectorul Balaceanca conflueaza cu Dambovita. In sectorul Co-

lacu (cca. 20 km amonte de Buftea), valoarea debitului mediu multianual al Colentinei este de cca. 

0,6 m3/s (valoare apropiata celei din sectorul bucurestean al cursului si celei de la confluenta cu 

Dambovita). 

Paraul Pasarea are o lungime a cursului de cca. 35 km. Obarsia sa este limitrofa terenurilor aero-

portului Otopeni, la Sud – Est de acestea. Confluenta cu Dambovita este situata la cca. 10 km aval 

de Branesti, pe teritoriul localitatii Fundeni (jud. Calarasi). 

Raul Mostistea (afluent al Dunarii in sectorul Dorobantu – Ciocanesti, avand o lungime a cursului 

de cca. 74 km si o suprafata a bazinului hidrografic de cca. 1.734 km2) are o valoare redusa a debi-

tului mediu multianual (sub 1 m3/s). Obarsia sa este localizata la extremitatea sudica a teritoriului 

comunei Balotesti (in proximitatea limitei dintre aceasta si teritoriul comunei Otopeni). 

Paraul Cociovalistea are o lungime a cursului de cca. 28 km si o suprafata a bazinului de cca. 196 

km2. Se formeaza pe teritoriul comunei Corbeanca prin confluenta a doua mici paraie, Vartopul si 

Mocanul. 

Paraul Vlasia, avand obarsia la sud de localitatea Niculesti – jud. Dambovita, are un curs temporar, 

stagnarile de apa, cu caracter mlastinos, fiind frecvente, mai ales in sectorul aval al cursului. Cu o 

suprafata a bazinului de cca. 82 km2 si o lungime a cursului de 24 km, paraul Vlasia primeste drept 
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tributar, in perimetrul lacului Caldarusani, paraul Cociovalistea, iar la cca. 10 km aval de lac devine 

afluent dreapta al Ialomitei. 

Valea Snagovului are obarsia la Vest de localitatea Niculesti (jud. Dambovita), intr-o mica acumu-

lare, lungimea cursului sau fiind de cca. 26 km. Devine afluent dreapta al Ialomitei pe teritoriul co-

munei Gruiu (in perimetrul localitatii Santu – Floresti). 

Valea Scrovistei (Balta Manastirii) este un afluent dreapta de importanta redusa al Ialomitei 

(incadrat, conform cadastrului hidrografic, in categoria raurilor avand caracter nepermanent). 

Obarsia acestui curs este localizata pe teritoriul localitatilor Niculesti – Ciocanari, jud. Dambovita. 

Lungimea Vaii Scrovistei masoara cca. 12 km. 

Raul Ialomita izvoraste din Muntii Bucegi si are o lungime totala a cursului de 417 km. Bazinul hi-

drografic Ialomita are o suprafata de receptie de 10.350 km2, In lungul cursului, debitul mediu mul-

tianual al raului Ialomita creste de la 1 m3/s (in zona obarsiei) la cca. 40 m3/s in sectiunea Cosereni 

– Urziceni, pastrand aceasta valoare pana la confluenta cu fluviul Dunarea. 

Numarul de captari de suprafata, existente, din raul Arges este de 38, conform evidentei existente la 

Serviciul de Gospodarirea Apelor (S.G.A.) Bucuresti – Ilfov din anul 2005. 

Calitatea apei raului Arges este monitorizata de Directia Apelor Arges – Vedea in 4 sectiuni: 

 - in sectiunea amonte de priza Crivina (unde se capteaza apa bruta pentru tratare in scopul 

potabilizarii si utilizarii in sistemul de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti); 

 - in sectiunea amonte de statia de tratare Rosu; 

 - in sectiunea amonte de Lacul Morii; 

 - in sectiunea Post hidrometric Budesti (amonte de confluenta raurilor Arges si Dambovita). 

Bazinul hidrografic al raului Ialomita, are resurse de apa de suprafata mai reduse, din care un 

volum important este dirijat in raul Arges prin derivatia Bilciuresti – Ghimpati pentru a suplimenta 

debitul de apa tratata in cadrul sistemului de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti, capitala 

Romaniei, operat de S.C. APA NOVA S.A. 

Lungimea retelei hidrografice din bazinul raului Ialomita este de 208 km, iar numarul de captari de 

suprafata existente este de 24, conform evidentei existente la Serviciul de Gospodarirea Apelor 

(S.G.A.) Bucuresti – Ilfov, din anul 2005. 

Calitatea apei raului Ialomita este monitorizata de S.G.A Bucuresti – Ilfov  la derivatia Bilciuresti-

Ghimpati. 

Lacurile naturale si artificiale din bazinul hidrografic Ialomita 

In bazinul hidrografic Ialomita sunt monitorizate 7 corpuri de apa - lacuri naturale dupa cum 

urmeaza: Amara (terapeutic), Fundata (terapeutic), Snagov, Caldarusani, Iezer Slobozia Noua, 

Scheauca-Perieti si Strachina. 

 Caracterizarea starii ecologice ȋn conformitate cu cerintele Directivei Cadru Apa (transpusa ȋn Legea 

nr. 310/2004 care modifica si completeaza Legea Apelor nr.107/1996) se bazeaza pe un sistem de 

clasificare ȋn 5 clase, respectiv: foarte buna, buna, moderata, slaba si proasta. 

Calitatea apei ȋn sectiunile de supraveghere pe raurile din regiunea Bucuresti-Ilfov este conform ta-

belelor  urmatoare: 
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Tabel 4.1.1.1-1 – Potentialul ecologic al corpurilor de apa de suprafata (rauri) in sectiunile de supra-

veghere monitorizate de laboratorul SGA Ilfov-Bucuresti 

CURSURI DE APA Starea ecologica/potential ecolo-

gic   

Raul Ages  

Amonte priza Crivina moderata 

Raul Dambovita  

Intrare acumulare Lacul Morii Potential ecologic moderat 

Post hidrometric Budesti Potential ecologic moderat 

Snagov – punct monitorizare Niculesti Potential ecologic moderat 

Snagov – Santu Floresti Potential ecologic moderat 

Cociovalistea –am Caciulati Potential ecologic moderat 

Mostistea – amonte Petrachioaia Potential ecologic moderat 

Raul Ialomita- derivatie Bilciuresti-Ghimpati Potential ecologic moderat 

Sursa: Raport privind starea mediului 2013 judetul Ilfov 

Tabel 4.1.1.1-2 – Starea fizico-chimica a apelor raurilor din jud. Ilfov 

Nr. 

crt. 
Cursul de apa Sectiunea 

Incadrarea din punct de vedere 

FIZICO - CHIMIC 

RTA RO NUTR SALIN PTSON AICR 
Incadrare 

finala 

1. Raul Arges 
Amonte priza 

Crivina 
I II I I I I II 

2. Raul Arges PH Budesti I II I - - I II 

3. Raul Dambovita 
Arcuda (pod 

Joita) 
I II I I I I II 

4. Raul Dambovita Balaceanca I IV IV - - V V 

5. Raul Dambovita PH Budesti I IV IV - - I IV 

6. Raul Colentina Colacu I - I - - - I 

7. Valea Pasarea 

Aval 150m ac. 

Fundeni -

Frunzanesti 

I IV I - - - IV 

8. Valea Sticlarie Amonte conflu- I - I - - - I 
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Nr. 

crt. 
Cursul de apa Sectiunea 

Incadrarea din punct de vedere 

FIZICO - CHIMIC 

RTA RO NUTR SALIN PTSON AICR 
Incadrare 

finala 

enta Ialomita 

9. Valea Snagov 
Ciaur - 

Niculesti 
I - I - - - I 

10. 
Raul 

Cociovalistea 

Amonte 

Caciulati 
I - II - -  II 

11. Raul Ialomita 
Derivatie 

Bilciuresti 
I - I - - - I 

12. Valea Mostistea 
Amonte 

Petrachioaia 
I - I - - - I 

Sursa: MMSC - APM Ilfov- Raport privind starea mediului 2014 

Unde: 

RTA    - regim termic si acidifiere; 

RO     -  regim de oxigen; 

NUTR     - regim de nutrienti; 

SALIN    - grad de mineralizare (salinitate); 

PTSON   - poluanti toxici specifici de origine naturala; 

AICR      - alti indicatori chimici relevanti: fenoli, detergenti, AOX 

Pentru 5 sectiuni ale cursurilor de apa s-a determinat starea chimica a acestora, situatia fiind con-

form tabelului urmator. 

Tabel 4.1.1.1-3 – Starea chimica a apelor raurilor din jud. Ilfov 

Nr. 

Crt 

Cursul de apa Sectiunea 
Stare 

chimica 

Substante prioritare / 

prioritar periculoase 

ce au depasit standar-

dele 

    

1. Raul  Arges Amonte priza Crivina proasta Cu, Ni 

2. Raul  Dambovita Arcuda (pod Joita) proasta Cu, Pb 

3. Raul  Pasarea 
Aval 150m ac Fundeni 

Frunzanesti 
buna - 

4. Raul  Dambovita Balaceanca buna - 

5. Raul  Dambovita PH Budesti buna - 

Sursa: MMSC - APM Ilfov- Raport privind starea mediului 2014 
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Starea lacurilor 

Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate au incadrat apa lacului Snagov ȋn starea 

ecologica moderata. 

Evaluarea integrata a elementelor de calitate monitorizate au incadrat apa lacului Caldarusani in sta-

rea ecologica moderata. 

4.1.1.2 Ape subterane 

Resursele de apa subterana si posibilitatile de alimentare cu apa subterana a localitatilor judetului Il-

fov sunt ȋn general ridicate atȃt din punct de vedere cantitativ, cȃt si calitativ. 

In urma studiilor efectuate de consultant rezulta ca resursele de apa subterana existente in judetul 

Ilfov sunt: 

- Acviferul de adancime, cantonat in “Stratele de Fratesti” 

- Acviferul intermediar, cantonat in „complexul marnos" 

- Acviferul de medie adancime, cantonat in „nisipurile de Mostistea” 

- Acvifere de mica adancime (inclusiv freatice), cantonate in „Pietrisurile de Colentina" si in 

aluviuni grosiere de terasa si lunca 

Principala resursa acvifera care poate alimenta in sistem centralizat majoritatea comunelor acestui 

judet (din zonele centrala si sudica) este legata de prezenta acviferului cantonat in Stratele de 

Fratesti, celelalte variante oferind, in general, conditii cantitative si/sau calitative mai putin favorabi-

le. 

Conductivitatea hidraulica a acviferului cantonat in orizonturile Stratelor de Fratesti are, in sectorul 

sudic al judetului Ilfov, valori medii cuprinse, in general, intre 10 si 12 m/zi. In sectorul central al 

judetului, pana la aliniamentul vaii Cociovalistea, valorile conductivitatii se diminueaza moderat, va-

lorile medii in cele mai multe perimetre fiind cuprinse intre 6 si 8 m/zi. 

La Nord de aliniamentul Balotesti – Petrachioaia, puturile care exploateaza Stratele de Fratesti sunt 

foarte rare, informatiile privind caracteristicile hidrogeologice fiind, practic, inexistente. 

Din punct de vedere cantitativ: 

 pentru anul 2013, prelevarile de apa la nivelul judetelor Ilfov, Giurgiu si Dambovita (conform 
APM Ilfov Raport privind starea mediului) din Bazinul hidrografic Arges au fost: 

- sursa subterana: 30083 mii mc; 

- sursa suprafata: 252164.4 mii mc.  

 pentru anul 2013, prelevarile de apa la nivelul judetelor Ilfov, Giurgiu si Dambovita (conform 
APM Ilfov, Raport privind starea mediului) din Bazinul hidrografic Ialomita (inclusiv Mostistea) au 
fost: 

- sursa subterana: 3720.6 mii mc; 

- sursa suprafata: 12833 mii mc.  

Calitativ, resursa acvifera aferenta formatiunii de Fratesti este superioara comparativ cu apa din ac-

viferele situate la adancimi mai reduse, dar se impune precizarea ca, pe largi suprafete, este identifi-

cata prezenta unor compusi gazosi (hidrogen sulfurat si, izolat, metan) Prezenta in unele sectoare, a 

unor concentratii mari la parametrul amoniu indica procese de infestare a acviferului din surse an-

tropice, surse care se impune a fi precizate prin analize detaliate. 

Calitativ, acviferul intermediar aferent formatiunii marnoase este comparabil cu apa din acviferul de 

adancime, fiind identificata prezenta unor compusi gazosi (hidrogen sulfurat si, izolat, metan)  

Din punct de vedere hidrochimic, apa cantonata in acviferul „nisipurilor de Mostistea” are un caracter 

in general, potabil (conform Legea nr. 458/2002), exceptand, de regula, continutul de fier si/sau 

mangan, care depaseste, in numeroase zone, concentratia admisa. 
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Din punct de vedere calitativ apa din acviferele freatice (de camp inalt, dar in special din culoarele 

principalelor cursuri) este afectata prin infiltratii de la suprafata de natura antropica, atat de natura 

biologica, cat si chimica, avand o calitate deficitara si o vulnerabilitate ridicata la poluare. 

In concluzie, acviferele care pot reprezenta surse subterane pentru sistemele centralizate de alimen-

tare cu apa potabila ale localitatilor din judetul Ilfov sunt: 

- acviferul de adancime, cantonat in orizonturile necoezive ale stratelor de Fratesti,pentru 

localitatile incepand de la extremitatea sudica a judetului pana aproximativ la aliniamentul 

Petrachioaia – Balotesti; 

- acviferul de medie adancime, cantonat in nisipurile de Mostistea, pentru localitatile din 

jumatatea nordica a judetului; 

- acviferul intermediar (de medie adancime – adancime), pentru sectoarele deficitare din 

punct de vedere hidrogeologic. 

Pentru evaluarea cȃt mai corecta a calitatii resursei de apa subterana, au fost consultate buletinele 

de analiza ale apei din anul 2014 din forajele aflate ȋn exploatare si s-a efectuat ȋn decursul lunii 

martie o campanie de prelevare de probe si analize, inclusiv studii de tratabilitate pentru acestea. 

Au fost de asemenea verificate si analizate buletinele de calitate realizate in 2006-2007 care au stat 

la baza proiectului propus prin POSM si analizele ulterioare facute de laboratorul de specialitate 

ECOIND in perioada 2012-2014. S-a constatat ca in cazul sistemelor de apa: Pantelimon, Bragadiru, 

Cornetu, Dobroiesti, Ciorogarla in afara de ionii de amoniu prezenti si in analizele facute pentru 

POSM, au aparut si ionii de fier si mangan. 

Acest lucru ar putea fi datorat dezvoltarii rapide si haotice a localitatilor la o rata de dezvoltare mult 

mai mare decat cea prognozata la inceputul proiectului POS. Acesta dezvoltare fara infrastructura 

stradala pregatita a facut ca alimentarea cu apa sa se faca pentru noile cartiere prin puturi private 

realizate cel mai probabil defectuos ducand la o contaminare si strapungere a straturilor acvifere.  

4.1.2 Poluarea apei 

4.1.2.1 Surse de poluare majore 

In Romania, Administratia Nationala a Apelor din Romania este autoritatea responsabila cu Sistemul 

de Monitorizare Integrata a Apei si a bazei de date specifice.  

Sunt identificate urmatoarele surse de poluare majore punctiforme, ca urmare a evacuarilor de ape 

epurate sau neepurate ȋn apele de suprafata: 

- Aglomerarile umane cu peste 2000 p.e. care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau 

fara statii de epurare; de asemenea aglomerarile cu < 2000 p.e. care au sisteme de canali-

zare centralizate si aglomerarile cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a 

colecta si epura amestecul de ape uzate si ape pluviale ȋn perioadele cu ploi intense; 

- Industria, care evacueaza substante periculoase peste limitele admise prin Directiva 

2006/11/EC (care ȋnlocuieste Directiva 76/464/EC); 

- Agricultura si anume fermele si unitatile agricole care evacueaza substante periculoase pes-

te limitele admise de legislatia ȋn vigoare 

La nivelul bazinului hidrografic Arges Vedea sunt inventariate un numar de 220 folosinte  de apa care 

folosesc sursele de apa de suprafata ca receptor a apelor evacuate, din care 67 sunt surse puncti-

forme de poluare majore (31 urbane, 31 industriale si 5 agricole). 

Conform statisticii ȋntocmita de ABA Arges-Vedea din totalul de 185 de statii de epurare investigate 

36 dintre acestea au functionat  corespunzator, 146 au functionat necorespunzator, iar  restul  de 3  

sunt statii de epurare (toate de tip mecanic) prin care se evacueaza ape meteorice sau conventional 

curate (care nu necesita epurare). 

Pentru folosintele de apa care constituie surse de poluare (la care s-au constatat depasiri ale limite-

lor maxime autorizate la evacuarea apelor uzate epurate) se vor calcula si aplica penalitati, conform 

prevederilor legale ȋn vigoare. 
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4.1.2.2 Impactul deversarii apelor uzate 

Deversarile apelor uzate si toate aspectele referitoare la deseuri sunt o problema importanta care es-

te controlata si monitorizata de institutii specifice ca SGA Ilfov-Bucuresti si Agentia de Protectie a 

Mediului Ilfov. 

Efluentul neepurat sau epurat necorespunzator de catre unitatile industriale poate produce eroziuni, 

colmatari, explozii, mirosuri ȋn retelele de canalizare. Poate afecta de asemenea eficienta statiei de 

epurare si / sau modificarea caracteristicilor namolului. 

Impactul asupra apelor de suprafata 

Impactul negativ al deversarilor de ape uzate neepurate asupra apelor curgatoare consta ȋn reduce-

rea capacitatii de utilizare a apei de catre utilizatorii din aval sau cresterea considerabila a costurilor 

de potabilizare a apei captate din aval, dar si diminuarea capacitatii de autoepurare a cursului de 

apa. 

Prin actualul proiect se prevad investitii care vor avea efecte benefice asupra apelor de suprafata. 

Impactul asupra apelor subterane 

Sursele de poluare a apei freatice sunt infiltratiile din fosele septice, infiltratiile de ape uzate din zoo-

tehnie si irigatii, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor si exfiltratiile din reteaua de canalizare 

(conducte sparte, camine neetanse sau racorduri neetanse). 

Un impact negativ asupra apelor subterane il au apele de suprafata poluate, cu care comunica res-

pectivul acvifer si poluantii din sol care sunt levigati in freatic de precipitatiile atmosferice. Cea mai 

puternica depreciere a calitatii apei a fost identificata in zonele rurale unde din cauza lipsei retelelor 

de canalizare apa menajera ajunge ȋn acvifer.  

Ca urmare, apa din fantanile forate in primul strat freatic nu mai este potabila, ea fiind utilizabila 

numai pentru folosirea ȋn alte scopuri gospodaresti, altele decat prepararea hranei si  pentru baut. 

Aceasta restrictie evidentiaza o data in plus necesitatea realizarii infrastructurii de alimentare cu apa 

pe intreg teritoriul judetului, iar pentru favorizarea autoepurarii apei freatice, in timp, necesitatea 

colectarii si tratarii apelor uzate. 

Datorita monitorizarii insuficiente este dificil de apreciat impactul apelor uzate asupra apelor freatice. 

Pentru a cuantifica aceasta problema, este necesara monitorizarea si investigarea unor arii extinse, 

cu un numar foarte mare de puncte de analiza. Acest obiectiv va fi de asemenea indeplinit odata cu 

realizarea infrastructurii de apa si apa uzata. 

4.1.3 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.1.3.1 Consumul curent de apa 

Consultantul a investigat situatia existenta in privinta productiei de apa pentru fiecare din sistemele 

analizate, la nivelul anului 2014, an de referinta in evaluarea situatiei existente si a prognozelor. 

Pentru sistemele functionale, productia de apa variaza in functie de nivelul de  dezvoltare al fiecarui 

sistem: capacitatea sursei, gradul de acoperire, numarul de consumatori bransati, consumul specific, 

nivelul inregistrat al piederilor de apa. 

Consumul de apa cuprinde: consumul casnic, consumul non-casnic si apa nefacturata (pierderi). 

Pentru fiecare sistem de alimentare cu apa consumul real a fost determinat de volumele lunare si 

anuale de apa facturate, raportate la numarul de abonati (casnici si non-casnici) ai sistemului res-

pectiv, considerand pentru fiecare sistem un procent propriu de pierderi.  

Consumul specific pentru fiecare tip de consumatori (casnici , non-casnici) a fost determinat in func-

tie de volumul anual de apa facturata impartit la numarul total de consumatori. 

Consumul casnic – situatia actuala  

Consumul pentru nevoi casnice reprezinta cererea de apa potabila pentru acoperirea nevoilor zilnice 

ale populatiei. 
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In aria proiectului, in anul 2014, din numarul total de 205.523 locuitori, numai 62.091 locuitori erau 

deserviti de sisteme de alimentare cu apa (30,3 %), media consumului fiind de 91 l/om,zi. 

Gradul de conectare variaza de la 0 % in localitatile in care nu exista alimentare cu apa in sistem 

centralizat, la 100% in Mogosoaia, Bragadiru, Cornetu, Ciorogarla si Magurele. 

Consumul specific casnic pentru localitatile in care exista sisteme centralizate de alimentare cu apa, 

variaza de la 76 l/om,zi (sistem Cornetu), la 129 l/om,zi (sistem Balotesti). 

Informatii privind nivelul consumului casnic actual precum si prognoza acestuia pe tipuri de localitati 

este sintetizata tabelar atat in Capitolul 7, subcapitol 7.2.2 cat si in anexele care cuprind breviarele 

de calcule – Volumul II-Anexa nr. 3.3.1.  

Ipotezele care au stat la baza calculului si progonozei consumului casnic pentru sistemele de alimen-

tare cu apa studiate, precum si rezultatele obtinute, sunt prezentate detaliat in capitolul 4.2, in de-

scrierea fiecarui sistem de alimentare cu apa din aria proiectului. 

Consumul non-casnic – situatia actuala  

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Institutional si Comercial/Industrial. 

Consumatorii institutionali bransati in prezent la sistemul de alimentare cu apa sunt scoli, spitale, 

gradinite, alte cladiri administrative din zona de deservire a fiecarui sistem de alimentare cu apa.  

Consumatorii comerciali/industriali bransati la sistemul de alimentare cu apa sunt unitati cu activitati 

economice, precum: comert, servicii hoteliere, prestari servicii. 

Pentru consumul non-casnic (institutional si comercial/industrial) s-au analizat informatiile privind 

consumurile inregistrate la Operator si Autoritatiile Locale. 

In aria proiectului, in anul 2014, un numar de 466 de agenti economici erau bransati la reteaua de 

alimentare cu apa. 

4.1.3.2 Pierderi de apa 

Pierderile de apa sunt fenomene care se produc in mod obisnuit in sistemele de distributie a apei po-

tabile, variind ca volum de la un caz la altul. Acestea depind de caracteristicile sistemului de alimen-

tare cu apa, de diversi factori locali, precum si de modalitatea de operare a sistemului de catre so-

cietatea care-l administreaza, afectand in cea mai mare parte performanta si eficienta sistemelor de 

alimentare cu apa. 

Localitatile din aria proiectului prezinta la momentul actual retele de alimentare cu apa cu diverse 

grade de acoperire a zonelor locuite. Majoritatea retelelor sunt fie construite, fie reabilitate in ultimii 

15 ani cu conducte din materiale de performante respectiv PEID sau PAFSIN. Ca urmare varsta aces-

tora nu poate produce suspiciuni privind riscul de degradare tehnica.  

Toate sistemele functioneaza prin pompare multe dintre ele fiind prevazute cu pompe cu turatie va-

riabila care s-ar putea adapta la curba de consum. Alte tipuri de echipari care sa indice un manage-

ment al presiunilor la nivelul retelelor nu exista. Totodata nu exista echipari la nivelul retelei pentru 

monitorizare zonala a debitelor/presiunilor cu scopul de restrangere a ariei de interventie in cazul 

aparitiei unor avarii.  

Pentru estimarea pierderilor de apa pentru situatia actuala a fost o dubla abordare: 

 de „sus in jos” prin realizarea balantei apei cu datele de la operatori. 

 de „jos in sus” prin masuratori directe in sistemul de distributie in perioada de noapte   

4.1.3.2.1 Balanta apei (abordare de sus in jos) 

Pentru evaluarea nivelului pierderilor de apa din sistemele de alimentare cu apa s-au elaborat 

balante de apa pentru fiecare sistem pe baza datelor detinute de Operator (prezentate in Volumul II 

–Anexa 9). 

Balanta apei are ca scop evaluarea volumului actual de apa care nu aduce venit (denumit generic 

NRW) si implicit nivelul pierderilor de apa reale care reflecta nivelul de management al sistemului 
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existent (intretinere, calitate reparatii, reabilitari). In functie de rezultatele generate de balanta apei 

se pot indica masurile necesare pentru cresterea performantei serviciilor dar si pentru gradul de do-

tare si reabilitare necesar sistemelui de alimentare a apei. 

Metoda utilizata la nivel mondial este cea elaborata de Grupul Specializat din cadrul Asociatiei 

Internationale a Apei (IWA). In cadrul manualului de buna practica (Best practice) aparut in 1999 cu 

reviziile ulterioare (2006) s-a prevazut structura standard privind Balanta Apei si terminologia asoci-

ata. 

Balanta apei a fost realizata pe baza metodologiei IWA si contine urmatoarele elemente: 

Volumul intrarilor in sistem este volumul anual al intrarilor apei tratate in acea parte a sistemului 

de alimentare cu apa la care se refera balanta de apa. 

Consumul autorizat este volumul anual al apei masurate si/sau nemasurate luata de la clientii 

inregistrati, de la furnizorii de apa si de la altii consumatori care sunt implicit sau explicit autorizati 

sa faca acest lucru de catre furnizorul de apa in scopuri rezidentiale, comerciale si industriale. 

Consumul neautorizat este prezent intr-o oarecare masura in majoritatea sistemelor. In tarile 

dezvoltate acest consum poate fi privit ca o folosire neadecvata a hidrantilor sau a utilitatilor de stin-

gere a incendiilor, in timp ce in tarile slab dezvoltate acest consum neautorizat poate fi privit ca o 

problema majora. 

Pierderea de apa este diferenta dintre volumul intrarilor in sistem si consumul autorizat. Pierderile 

de apa pot fi considerate ca volum total pentru intregul sistem sau pentru sisteme partiale precum 

sisteme de transport si distributie sau zone individuale. Pierderile de apa constau din pierderi reale si 

aparente. 

 Pierderile aparente sunt cele date de erorile de masurare (citirea contoarelor si factura-

rea), plus consum neautorizat (furt sau utlizare ilegala). 

 Pierderile reale constau in pierderi de apa fizice din sisteme presurizate de la rezervoarele 

de stocare a apei  pana la punctul utilizarii de catre client (in sistemele de masurare acesta 

este apometrul clientului). Volumul pierderilor anuale prin intermediul tuturor tipurilor de 

scurgeri, inundatii, spargerii ale conductelor depind de frecventele, ratele de curgere si dura-

ta medie a scurgerilor individuale, ale inundatilor si spargerii conductelor. 

Apa non-profit (NRW) este diferenta dintre volumul intrarilor in sistem si consumul autorizat fac-

turat; NRW consta din consumul autorizat nefacturat (in mod normal numai un procent mic din con-

sumul de apa), pierderi aparente si reale. 

Rezultatul balantei trebuie sa conduca in final la ponderea pe care o reprezinta apa care nu aduce 

venit (NRW conform terminologie IWA) din volumul de apa anual furnizat in reteaua de distributie. 

Modul de apreciere a NRW la nivelul unui sistem de alimentare cu apa se exprima in % din volumul 

de apa furnizat cu toate ca acest indicator are o valoare cu caracter financiar asupra unui caz speci-

fic. El nu poate reprezenta o masura de comparatie a performantei de operare intre sisteme si nici 

macar la nivelul aceluiasi sistem la capacitati diferite. Cu toate acestea indicatorul trebuie sa se afle 

intr-un domeniu de control rezonabil din punct de vedere economic - mai mic decat 10% pentru sis-

teme noi sau decat 20% pentru sisteme reabilitate asa cum recomanda si normativul national 

NP133/2013. Aceste limite controleaza mentinerea consumului de energie electrica in zona de optim 

economic pentru sistemele alimentate din surse subterane. 

Componentele NRW pot fi impartite in doua categorii: Comerciale si Fizice/Reale/Tehnice. In catego-

ria celor comerciale intra Consumurile autorizate nefacturate si Pierderile aparente. Pierderile fizice 

se identifica cu Pierderile reale/tehnice.  

 Reducerea pierderilor comerciale depinde in principal de propria organizare a operatorului din 

punct de vedere al strategiilor de dezvoltare dar si a numarului de angajati pregatiti 

corespunzator situatiilor prezentate.  

 Volumul pierderilor fizice sau reale depinde de capacitatea operatorului in asigurarea mana-

gementului performant pentru un sistem de distributie dat cu privire la intretinerea, repara-

rea si reabilitarea acestuia. Pierderile fizice reprezinta o pondere importanta din cadrul NRW 
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fapt care impune luarea tuturor masurilor pentru mentinerea acestora la un nivel de eficienta 

economica (costuri de operare – costuri masuri de reducere pierderi) optima. 

4.1.3.2.2 Masuratori de debite in sistemele de alimentare cu apa (abordare de „jos in 
sus”) 

Pentru o evaluare judicioasa a fiecarui sistem de alimentare cu apa Consultantul a prelucrat 

informatiile preluate de la Operator si a elaborat propria campanie de masuratori. 

Campania de masuratori pentru fiecare sistem in parte, s-a efectuatat cu scopul de a confrunta valo-

rile obtinute cu volumul pierderilor reale (CARL) calculat prin balanta dar si cu pierderi tehnice inevi-

tabile calculat pe baza coeficientilor definiti in cadrul ipotezelor de estimare a perderilor reale anuale 

inevitabile (UARL). 

In general, sistemele de alimentare cu apa din aria proiectului cuprind contoare/debitmetre la foraje 

si pe refularea statiei de pompare apa potabila (amplasata in aval de rezervoarele de inmagazinare). 

Variatiile de debit la nivelul sau nu sunt semnificative si nici bruste diminuandu-se riscul oboselii 

tehnice si implicit acela de aparitie pierderi importante in raport cu cele ale retelei de distributie. Re-

zervoarele de inmagazinare existente au fost expertizate rezultand ca nu exista suspiciuni de 

exfiltratie a apei stocate. Singura posibilitatea de pierdere a apei se poate face pe preaplinul acesto-

ra atunci cand robinetii de alimentare nu se inchid la atingerea nivelului maxim.  

Masuratorile s-au realizat pe timp de noapte, metodologia de obtinere a debitului de pierderi fiind 

cea a debitului nocturn minim. 

Metodologia estimarii pierderilor reale pe baza acestor masuratori este urmatoarea: 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile;  

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate; 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim; 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior; 

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masutat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora; 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF care tine cont de variatia presiunii in decursul zilei, ca 

suma a rapoartelor dintre presiunile medii din retea in fiecare ora si presiunea de referinta a 

orei cu volum minim masurat, ridicat la puterea NI. NI reprezinta un factor care tine cont de 

materialul din care sunt executate retelele;  

NDF = (p0-1/p3-4)
NI+(p1-2/p3-4)

NI+.....+ (p23-24/p3-4)
NI 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF). 

Rezultatele masuratorilor efectuate pentru fiecare sistem existent in parte sunt prezentate detaliat 

pentru fiecare sistem de alimentare cu apa, in studiul de balanta (volumul II, anexa 9), respectiv in 

descrierea situatiei existente din capittolul 4.2.  

4.1.3.2.3 Indicatori de performanta privind pierderile 

Reducerea pierderilor reale trebuie realizata pana la un nivel economic admisibil a carui valoare poa-

te fi stabilita cu ajutorul unor indicatori specifici care pot fi: 

 Procentul NRW (% SIV) exprimat ca: 

Procent NRW = Volum anual apa care nu aduce venituri / Volum de apa intrat in sistem (SIV) 

Acest indicator este cel mai des utilizat dar nu poate fi recomandat pentru managementul pierderilor 

nici macar in compararea performantei aceluiasi sistem. Acest lucru este datorat faptului ca procen-

tul rezultat este influentat si de consum si modificarile consumului nu numai de pierderile aparente si 
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reale asupra carora se poate interveni. Ca urmare utilizarea acestui indicator poate da erori de es-

timare a rezultatelor masurilor luate pentru imbunatatirea performantei sistemului.  

 Pierderea pe bransament exprimata ca: 

Pierdere pe bransament = Volum anual pierderi reale / Numar de bransamente, in l/bransament/zi 

Este un indicator utilizat destul de des, dar care trebuie sa tina cont de structura sistemului legata de 

lungimea retelelor si densitatea bransamentelor deoarece la densitate mica (sub 20 

bransamente/km). 

 LKN Pierderile raportate la lungimea retelei: 

LKN = Volum anual pierderi reale /Lungime retea, masurat in m3/km/an 

Si in cazul acestui indicator trebuie sa se tina seama de densitatea bransamentelor fiind utilizat 

pentru sisteme in care densitatea bransamentelor este peste 20 bransamente/km. 

 Indicatorului economic al pierderilor, ELI (Economic Leakage Index) calculat astfel: 

ELI = EI x LKN/3600 

Pe plan national se recomanda si utilizarea indicatorului economic al pierderilor a carui incadrare va-

lorica este stabilita in tabelul urmator alaturi de domeniile recomandate pentru Romania: 

Indicele economic (EI) va lua urmatoarele valori functie de caracteristicile sistemului de alimentare 

cu apa: 

- 1,5 – apa din sistem este tratata in doua trepte si este pompata in retea la o presiune de 

minim 5 bar. 

- 1,0 – apa din sistem este tratata in doua trepte, iar in retea este distribuita gravitational, 

sau necesita doar dezinfectare, dar este pompata in sistem. 

- 0,5 – apa din sistem necesita doar dezinfectare si in retea este distribuita gravitational. 

 Indicatorul ILI (Infrastructure Leakage Index) a carui formula este  

ILI = CARL/UARL, unde  

CARL = volumul pierderilor reale 

UARL reprezinta pierderile anuale reale inevitabile specifice unui sistem de alimentare cu apa realizat 

corespunzator din punct de vedere manopera-material la nivelul caruia avariile sau fisurile detectabi-

le sunt localizate si reparate in timpi optimi si cu calitate similara unor lucrari nou executate. 

Formula de calcul a UARL a fost publicata prima data de IWA – „Best practice” 1999 - si apoi revizui-

ta pana in 2007 sub forma: 

 UARL (l/racord/zi) = (18 x Lm/Nc + 0,8 + 0,025 x Lp) x P, unde: 

 Lm = lungimea retelei de distributie; 

 Nc = numarul de racorduri/racorduri; 

 Lp = lungimea medie a unui racord intre limita proprietatii si contorul de masura consuma-

tor; 

 P = presiunea medie de functionare pe timpul unei zile si suprafata retelei 

Coeficientii din formula UARL au fost stabiliti pentru o presiune medie de referinta de 50 mCA.  Ex-

pertii din domeniu au cautat sa fixeze in timp limitele de valabilitate a UARL astfel incat sa poata fi 

evaluate si retelele cu presiuni mult mai mici de 50 m sau densitati mai mici de racorduri diferite de 

cifra 40. Asa se face ca ultimele conditionari au fost stabilite in 2009 de catre A. Lambert care a fixat 

limita de valabilitate a formulei privind numarul de abonati incepand cu cifra data de formula  

Nc+20 x Lm > 3000 

In aceasta situatie nu mai este valabila limita densitatii racordurilor si nici a presiunii cu conditia ca 

formula UARL sa fie afectata cu coeficientul Cp, care corecteaza valoarea in ideea ca debitul pierderi-
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lor de fond/nedectabile variaza cu presiunea la puterea 1,5 iar acela provenit de la pierderile detec-

tabile variaza cu presiunea la puterea n (Teoria FAVAD) 

 L1/L0 = (P1/P0)n 

Unde:  n=1,5 pentru retele din materiale flexibile 

 n=0,5 pentru materiale rigide 

Valoarea coeficientului Cp este prezentata in articolul „Interpreting ILI s in Small Systems” (Lambert 

et al, AQUA) fiind calculata pe baza formulei FAVAD. In acelasi articol se mentioneaza ca desi reco-

mandarea utilizarii coeficientului s-a facut in 2009, tarile care au adoptat ILI nu s-au folosit de el uti-

lizand UARL necorectat pentru toate tipurile de sisteme adaptand benchmark-ul la situatiile de caz.  

Cazurile concrete de tari care folosesc reglementat ILI pentru toate tipurile de sisteme inclusiv cele 

din categoria „Very small” sunt prezentate in documentul Comisiei Europene – „Good practices on 

leakeage management WFD, CIS, WG, PoM”. Aici se arata cazul Austriei care pentru cel putin 2000 

de localitati cu retele de distributie optimizate tehnic si avand racorduri mai putine de 3000 buc. ILI 

obtinut a fost incadrat intr-o banda de valori subunitara media lui ajungand la 0,7. Calculul sau nu a 

luat in considerare coeficientul Cp. 

Fata de cele prezentate, in calculul UARL a fost luat in considerare factorul de corectie Cp pentru 

toate sistemele din aria de proiect indiferent de numarul de racorduri.  

Valoarea indicatorului ILI releva cat de departe de conditia optima de intretinere este un sistem de 

alimentare cu apa la un moment dat. Deci, daca ILI = 1, rezulta ca managementul sistemului din 

punct de vedere al pierderilor este corespunzator. Cu toate acestea, in timp studiile de caz au aratat, 

pe sisteme concrete, ca ILI uneori poate fi subunitar.  

Acest indicator de tip operational, ILI, ajuta la compararea performantei de gestionare a pierderilor 

la nivelul sistemelor de alimentare cu apa. El este cel mai important ca relevanta pentru incadrarea 

sistemului in categoriile de performanta stabilite la nivel international in functie de care pe criteriul 

economic se recomanda luarea diferitelor tipuri de masuri (reabilitare infrastructura, aplicare mana-

gement presiuni, monitorizare presiuni/debite pe zone de retea delimitate, monitorizarea debitelor 

de noapte, etc). 

Trebuie tinut cont de faptul ca de la o regiune/tara la alta indicatorii operationali ai pierderilor trebuie 

incadrati in intervale de valori diferite in functie de potentialul de sustinere economica a masurilor de 

reducere a CARL. Altfel spus, costul masurilor luate trebuie sa se incadreze intr-o zona de optim in 

raport cu costul de operare care poate fi suportat prin tarif. World Bank Institute a revizuit in 2005 

categoriile de performanta bazate pe ILI dupa cum urmeaza: 

Tabel 4.1.3.2-1 – Scala de valori pentru indicatorii de performanta conform WBI 2005 

Tari cu venituri mici 

si mijlocii 
Tari cu venituri mari 

Categoria 

Prescriptii generale privind in-

dicatorii de perfermonata ai 

pierderilor Indicator ILI Indicator ILI 

Mai mic de 3 < 1,5 A1 Reducerea pierderilor prin 

aplicarea unor masuri suplimen-

tare poate fi o masura neeconom-

ica. Este necesara realizarea unei 

analize pentru a identifica masuri 

rentabile 

3 pana la < 4 1,5 pana la <2 A2 

4 pana la < 6 2 pana la < 3 B1 Exista potential pentru imbuna-

tatirea indicatorului. Se ia in con-

siderare o gestionare mai buna a 

retelei pentru a preveni pierderile 

6 pana la < 8 3 pana la < 4 B2 

8 pana la < 12 4 pana la < 6 C1 Inregistrare deficitara a 

pierderilor; tolerabil numai in ca-

zul in care exista apa din abun-

12 pana la < 16 6 pana la < 8 C2 
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Tari cu venituri mici 

si mijlocii 
Tari cu venituri mari 

Categoria 

Prescriptii generale privind in-

dicatorii de perfermonata ai 

pierderilor Indicator ILI Indicator ILI 

denta cu costuri minime; chiar si 

atunci, se analizeaza nivelul si 

natura pierderilor si se intensifica 

eforturile de reducere a scurger-

ilor 

16 pana la < 24 8 pana la < 12 D1 Folosirea resurselor este ineficien-

ta. Implementarea de programe 

prioritare de reducere a pierderilor 

Peste 24 Peste 12 D2 

Sursa: „Good practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM –Main Report” (Liemberger et 

al,2007) 

In Romania, in Manualul national al operatorilor de apa si canalizare ed. 2010 sunt date valori pentru 

indicatorii de performanta dupa cum urmeaza: 

Tabel 4.1.3.2-2 – Scala de valori pentru indicatorii de performanta 

Catego-
ria 

NRW(%) LKN(m3/an/km) ILI ELI 

De la catre De la catre De la catre De la catre 

C1 0 10 0 10000 0 10 0 1 

C2 10 20 10000 20000 10 20 1 2,5 

C3 20 30 20000 30000 20 30 2,5 3 

C4 30 40 30000 40000 30 40 3 3,5 

C5 40 40+ 40000 40000+ 40 40+ 3,5 3,5+ 

Sursa: Manualul national al operatorilor de apa si canalizare ed. 2010 

 Categoria 1 – C1 - (foarte buna) – Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului. 

 Categoria 2 – C2 - (buna) – Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare masuri speciale pentru imbunatatirea acestui indicator. 

 Categoria 3 – C3 - (medie) – Valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte 

masuri pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in vederea identificarii poten-

tialelor defectiuni. 

 Categoria 4 – C4 - (critica) – Valoare critica a indicatorului relevant. Aceasta este un declan-

sator pentru initierea de actiuni corective pentru imbunatatirea indicatorului. 

 Categoria 5 – C5 - (inacceptabil) – stare inacceptabila care cere actiuni imediate pentru im-

bunatatirea performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca retrospectiv ar fi trebuit 

luate masuri din timp. 

Ca o concluzie generala pentru sistemele de alimentare cu apa din aria proiectului, in ceea ce 

priveste rezultate balantelor de apa intocmite (si prezentate in sectiunile relevante din cap 4.2) se 

constata ca pentru componenta NRW sunt inregistrate valori mari, care ating in unele cazuri si 76 %. 

Pe baza valorilor evaluate ale indicatorilor de performanta, retelele de apa au putut fi clasificate din  

punct de vedere al starii acestora. 

Mai multe detalii privind indicatorii de performanta si modul de incadrare al lor pot fi consultate in 

Studiul de balanta a apei elaborat pentru fiecare sistem de alimentare cu apa (Volumul II – Anexa 

nr. 9).  

In general, s-a constatat faptul ca la nivel de operator al  sistemului de alimentare cu apa nu exista 

o gestionare foarte riguroasa a consumului, a pierderilor, astfel incat, valorile prezente sunt estimate 

de catre Consultant  in urma unor investigarii proprii.  
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4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Productia de apa este influentata de urmatorii factori componenti: volumul de apa facturat si de vo-

lumul de apa non venit. Pentru a caracteriza productia de apa in timp trebuie analizata evolutia aces-

tor doua componente.  

Pentru aprecierea evolutiei cererii  de apa s-au luat considerat urmatoarele: 

- Numarul actual de locuitori al carui marime reflecta importanta localitatii si potentialul de 

dezvoltare socio-economica; 

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

- Gradul de racordare a localitatii la serviciile de apa-canal al carui marime arata interesul lo-

cuitorilor de a dispune de un sistem controlat centralizat si disponibilitatea lor de a plati tari-

ful adecvat gradului de confort; 

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

consuma in raport cu puterea lor de cumparare; 

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

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

flecta gradul de dezvoltare socio-economica care a fost atins de catre zona studiata in ultimi-

lor ani; 

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

dezvoltarea economica a zonei precum si tendinta de racordare al unitatilor economice la sis-

temul centralizat de apa-canal. 

Evolutia volumului de apa facturat este dependenta de: variatia normei specifice aferenta consuma-

torilor domestici si non domestici in timp,  de numarul consumatorilor bransati la sistemul de alimen-

tare cu apa, de volumul de apa consumat de industrie.  

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In conformitate cu cele explicate anterior prognoza consumului casnic pe tipuri de localitati este sin-

tetizata tabelar atat in Capitolul 7 cat si in anexele care cuprind breviarele de calcule – Volumul II-

Anexa nr. 3.3.1.  

Plecand de la practica curenta tedinta ratei medii unitare de consum (l/om zi) este sa scada sau cel 

mult sa ramana constanta dupa implementarea proiectului, ca urmare a cresterii tarifelor si extinde-

rii contorizarii. Ulterior, consumul specific de apa se estimeaza ca va creste, pe baza aprecierii veni-

turilor si a optimizarii tarifelor datorita unui management de sistem din ce in ce mai performant. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic 

Elemente detaliate principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7 respectiv 

in Anexa 3.3.1 Breviar de calcul si cerinte de proiectare.   

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Institutional si Comercial/Industrial. 

In categoria consumatorilor Institutionali sunt incluse scoli, spitale, gradinite, alte cladiri administra-

tive. 

Am considerat ca tendinta de dezvoltare institutionala a localitatii din ultimii ani va fi pastrata si in 

viitor proportional cu cresterea populatiei care trebuie sa beneficieze de serviciile publice. Astfel, 

cresterea consumului public va fi proportionala cu cresterea populatiei la nivelul localitatii luand in 

considerare rata medie actuala de consum public pe locuitor si zi.  

In ce priveste consumul de apa Institutional, acesta a fost estimat pe baza normelor de consum re-

glementate pe unitatea de consumator public dupa intocmirea listei de unitati publice si a capacitatii 

acestora la nivelul fiecarei localitati.  

Consumatorii din categoria Comercial/Industrial sunt unitatile cu activitati economice, precum: 

unitati comerciale, hoteliere, moara, prestari servicii etc) 
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Tendinta micilor unitati comerciale/industriale va fi de a se racorda in viitor la sistemul centralizat de 

alimentare cu apa ce furnizeaza fara restrictii apa de calitate corespunzatoare.Cresterea necesarului 

de apa Comercial/Industrial s-a estimat proportional cu cresterea PIB-ului pentru judetul Ilfov. Con-

form estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza realizate  in profil teritorial, in perioada 2013 ÷ 

2015 cresterea reala a PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de anul anterior 

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

de Prognoza si estimarilor Consultantului, cresterea PIB-ului va avea valori cuprinse intre 2,9% si 

3,7% modificari procentuale fata de anul anterior. 

Pana in anul 2030, conform estimarilor Consultantului, dezvoltarea unitatilor industriale va fi mai 

lenta, deci pentru consumul de apa non-casnic s-a estimat o crestere anuala de aproximativ 3,6%. 

Intre anii 2030 – 2045, dezvoltarea zonelor industriale se va face intr-un ritm mai accelerat pentru 

UAT-urile limitrofe Bucurestiului. 

Marile unitati industriale vor mentine tendinta de asi asigura alimentarea cu apa pentru consum in-

dustrial din surse proprii. Pentru consumul menajer se vor bransa la sistemele centralizate, in baza 

unor contracte incheiate cu Operatorul Regional. 

Evolutia prognozata a pierderilor 

Fata de rezultate analizei elaborate la nivelul fiecarui sistem de alimentare cu apa se remarca faptul 

ca masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim nu necesita lucrari 

de reabilitare retea de distributie decat in foarte putine situatii punctate in cadrul proiectului. 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim, identificate de catre 

Consultant si aplicabile pentru aria proiectului sunt: 

 Prin grija operatorului 

Dupa realizarea proiectului, Operatorul Regional va continua strategia de reducere a pierderilor (cu 

prioritate a celor comerciale) conformandu-se pe de o parte cerintelor specifice din cadrul „Manualul 

national al operatorilor de apa si canalizare” elaborat in 2010 prin program FOPIP dar si a celor 

prevazute in documentele similare prezentate in cadrul Aplicatiei POS. 

Dintre acestea amintim: 

 Depistarea si inlocuirea tuturor contoarelor defecte; 

 Contorizarea tuturor consumatorilor racordati; 

 Intensificare eforturilor de identificare a racordurilor ilegale si aplicarea unor masuri de sanc-

tionare eficiente; 

 Formarea unui numar suficient de echipe specializate in detectarea si repararea in timpii ma-

xim recomandati a avariilor; 

 Perfectionarea unui personal competent pentru citirea contoarelor si depistarea eventualelor 

fraude la nivelul racordurilor; 

 Formarea unui departament specializat la nivelul OR pentru reducerea NRW; 

 Formarea unor echipe dotate si calificate pentru detectarea si repararea fisurilor in timpi cat 

mai redusi. Dotarea operatorului cu echipamentele necesare si suficiente controlului activ al 

pierderilor detectabile sunt prevazute prin proiect 

 Dezvoltarea/Imbunatatirea sistemului de calitate cu proceduri specifice pentru activitatea de 

reducere a pierderilor. 

Dupa instalarea noilor echipamente de detectare a pierderilor, dar si prin masuratori de detectie apli-

cate la nivelul retelei, OR va repara zonele afectate de microfisuri. Acesta va fi un proces care esti-

mam ca se va realiza paralel cu extinderile prevazute prin actualul proiect. Se apreciaza o reducere a 

procentului de pierderi reale cu pana la 3% din volumul distribuit prin reteaua existenta datorat 

micsorarii timpilor de interventie pentru avariile detectabile si a celor raportate. 

OR va asigura personal calificat si pregatit pentru managementul pierderilor de apa la nivelul siste-

mului indiferent ca vorbim de pierderile reale sau cele comerciale. Consideram ca acest lucru se va 
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intampla pana in anul terminarii proiectului. Dupa acest moment, reducerea componentelor de tip 

comercial ale balantei de apa nu vor totaliza mai mult de 4% din NRW pana in anul 2045. Procentul 

continua sa scada lent si dupa terminarea proiectului pe o perioada de maxim 10 ani dupa care va fi 

mentinut constant prin masurile de precautie ale OR. 

 Prin investitiile propuse prin  proiect 

 Prevederea tuturor statiilor de pompare apa potabila cu convertizoare de frecventa; 

 Optimizarea functionarii statiilor de pompare existente pentru realizarea unui program de co-

relare a frecventelor cu marimea debitului in functie de valorile traductoarelor de presiune de 

pe retea. Acest lucru duce la scaderea presiunilor medii in timp si spatiu pe retea si la o 

adaptare foarte buna la curba de consum; 

 Extinderea retelei de distributie va fi executata corespunzator astfel incat indicele ILI asociat 

lucrarilor noi sa nu depaseasca valoarea 1,2; 

 Prevederea nodurilor principale de retea cu traductoare de presiune cu transmitere la distan-

ta; 

 Prevederea unor debitmetre pentru cel putin zonele de retea delimitate de amplasamentul 

fiecarui sat din UAT; 

 Prevederea tuturor rezervoarelor cu sisteme de semnalizare a nivelelor maxime si vane cu 

inchidere automata pe intrare; 

 Integrarea tuturor instrumentelor de masura si control la nivel de SCADA-dispecer lo-

cal/regional astfel incat orice anomalie de functionare tipica pierderilor sa poata fi semnalata 

in timp minim; 

 Dotarea operatorului cu echipamentele necesare si suficiente controlului activ al pierderilor 

detectabile. 

Pe de alta parte toate lucrarile noi care se vor executa pentru conformarea sistemelor de alimentare 

cu apa la cerintele Europene vor fi testate tehnic astfel incat calitatea si durabilitatea lor sa fie 

corespunzatoare cerintelor.  

Ca urmare a masurilor propuse, mai sus mentionate, se va inregistra o imbunatatire considerabila in 

evolutia principalilor indicatori de performanta, ceea ce se reflecta in valorile prognozate pentru fie-

care sistem de alimentare cu apa, conform informatiilor prezentate in sectiunile relevante din cap 

4.2. 

Dupa implementarea proiectului (anul 2023), ca urmare a masurilor investitionale de extindere a sis-

temului de alimentare cu apa precum si de extinderea sistemului de canalizare si ca rezultat al 

imbunatatirii dotarii operatorului cu echipamente de intretinere si metode de gestionare a pierderilor, 

volumul de apa rezultat din pierderi se va reduce ca procent, dar va creste ca valoare, ca urmare a 

cresterii consumului total de apa. 

Estimare debite caracteristice 

Cerinta de apa s-a determinat conform standardului romȃn SR 1343-1/2006 “Determinarea 

cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale” tinand cont de parametrii de proiectare 

definiti in Capitolul 7 si de coeficientii de debit respectivi, definiti in standardul sus-mentionat. 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II, Anexa 

3.3 Breviar de calcul si cerinte de proiectare, Sectiunea 3.3.1 unde sunt prezentate calculele privind 

evolutiei debitelor, iar in descrierea fiecarui sistem de alimentare cu apa (cap. 4.2) sunt prezentate 

rezultatele relevante privind estimarile de debite. 
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Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2023 se va inregistra o crestere a consumului de apa, atat pentru consumatorii 

casnici (ajungand la 120 l/om,zi, pentru sistemul de apa Pantelimon la nivelul anului 2045), cat si 

pentru cei non-casnici.  

4.1.4 Debitele si incarcarile apelor uzate 

Apa uzata, menajera si nemenajera, este colectata prin reteaua de canalizare si evacuata in emisarul 

natural, dupa o prealabila epurare, care trebuie sa tina seama de prevederile NTPA 001/2002, NTPA 

002/2002, Directivei 91/271/CEE si de angajamentele Romaniei din tratatul de aderare privind 

protectia mediului. 

In vederea estimarii parametrilor de calitate ai apelor uzate (la intrarea in statiile de epurare exis-

tente) s-au consultat buletinele de analiza existente, puse la dispozitia Consultantului de catre Bene-

ficiar.  

Pentru situatia existenta numarul LE a fost calculat conform Directivei 91/271, impartind incarcarea 

totala de CBO5 (generata de locuitorii domestici si non domestici) la incarcarea specifica de CBO5 

(60g/LE, zi). 

Se considera pentru apele uzate menajere, pentru un locuitor echivalent, o incarcare de 60 gr 

CBO5/loc si zi. 

Apele uzate provenite de la consumatorii industriali (exceptand mica industrie) nu vor fi preluate de  

retelele de canalizare din aria proiectului, avand propriul sistem de colectare-epurare-descarcare in 

emisar. 

Debitele de ape uzate menajere si cele provenite de la agentii economici sunt prevazute a fi 100 % 

din debitele de apa potabila distribuita in localitati. 

Apele meteorice vor fi canalizate separat si vor constitui obiectul altor investitii, care se vor derula in 

paralel cu investitiile mentionate in acest proiect si vor fi realizate prin alte fonduri, atrase de catre 

ROC. 

Trebuie luate masuri pentru a evita drenarea acviferului in reteaua de canalizare, care prin diluarea 

apei menajere ingreuneaza procesul de epurare mecano-biologic. 

Aglomerarile analizate au fost definite in acord cu prevederile Directivei 91/271/CE (vezi cap 9.2). 

4.1.4.1 Apa uzata provenita de la consumul casnic 

Pentru etapa actuala, debitul mediu de apa uzata s-a calculat pentru o populatie echivalenta raporta-

ta la numarul actual de locuitori racordati la reteaua de canalizare. 

Debitele de apa uzata casnica actuale sunt influentate de rata de conectare a consumatorilor la sis-

temul de canalizare si valoarea consumului casnic specific inregistrat pentru aglomerarile studiate.  

In descrierea sistemelor de canalizare, sunt prezentate informatii cu privire la cantitatiile de apa uza-

ta menajera provenita de la consumatorii din fiecare aglomerare. 

Pentru intervalul de timp planificat (2014 – 2045), in general se prevede o crestere a debitului de 

apa uzata menajera, ca urmare a extinderii retelei de canalizare in aglomerarile analizate si implicit a 

cresterii gradului de racordare a populatiei la sistemul de canalizare. 

Prin aplicarea prevederilor din actuala documentatie se vor dezvolta sistemele de canalizare, ceea ce 

va duce la cresterea debitelor de apa uzata menajera in toate aglomerarile. 

4.1.4.2 Apa uzata ne-menajera 

Apele uzate ne-menajere provin din activitatile agentilor economici (comert, servicii hoteliere, 

prestari servicii etc.), din agricultura (irigatii si zootehnie) si activitati de gospodarire comunala (tra-

tare si distributie apa si colectare si epurare ape uzate).  

Pentru etapa analizata, se prevede o crestere a volumului de apa uzata ne-menajera, ca urmare a 

dezvoltarii industriei mici, prin marirea numarului consumatorilor industriali si comerciali care nu vor 
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avea statii proprii de epurare si care vor deversa apele uzate in reteaua de canalizare, precum si a 

dezvoltarii economiei, in special in localitatiile mici, acolo unde in prezent nu se inregistreaza consu-

muri semnificative. Totodata, s-a luat in considerare tendinta unitatilor industriale care au surse pro-

prii de apa, de a se racorda la sistemul de canalizare. 

Unele dintre unitatile industriale, in functie de specific, vor deversa apele preepurate in sistemul de 

canalizare (vezi cap. 5), iar alte unitati economice sau comerciale vor descarca direct in reteaua de 

canalizare.  

4.1.4.3 Apa de infiltratie 

Fenomenul de infiltratie in reteaua de canalizare prezinta urmatoarele manifestari: 

 Infiltratii pe timp uscat, cand apa subterana cantonata in mod natural in stratul freatic si/sau 
pierderi din sistemul de distributie a apei, patrunde in sistemul de canalizare prin defectiuni 
cum ar fi: imbinari imperfecte, fisuri, rupturi si sparturi in materialul colectorului principal, 

ale colectoarelor secundare si a caminului de vizitare; 

 Infiltratii pe timp ploios cu doua componente: 

- Apa de ploaie din zonele adiacente percoleaza stratul permeabil de deasupra colectoarelor in-
trand retea prin defectiunile mai sus mentionate. Acest fenomen are caracter temporar si se 
petrece un timp limitat dupa trecerea ploii care a produs modificarea nivelului stratului de 
apa freatica; 

- Apa de ploaie intra prin neetanseitatile de la capace sau din conducte care dreneaza apa de 

pe proprietatile private. Aceasta din urma reprezinta o practica ilegala care trebuie eliminata 
prin actiuni administrative ale operatorului. Subcomponenta referitoare la aport direct de apa 
de ploaie este referita in literatura de specialitate ca „Inflow” 

Nu poate fi considerata infiltratie reala, in acceptiunea definitiei tehnice a termenului, apa pluviala 
care in mod intentionat este colectata si directionata in canalizare de catre consumatori. Aceasta 
practica este interzisa si trebuie descurajata de catre operatori prin controale de noapte pe timp 

ploios asupra caminelor de bransament. Racordurile ilegale si eventualele erori de contorizare (atunci 

cand consumatorii sunt masurati functie de consumul de apa potabila) este considerata o componen-
ta de tip comercial sau aparenta care este influentata de eficienta managementului OR la nivelul sis-
temului de canalizare. Ea va fi regasita in balanta sistemului apa – canal si va trebui redusa cat mai 
mult prin metode similare celor pentru pierderile aparente de apa. In cazul unui management per-
formant acestea nu trebuie sa depaseasca 4% din debitul mediu de timp uscat. 

Estimarea infiltratiilor in reteaua de canalizare este facuta de catre Consultant pe baza debitelor de 

apa uzata colectate de la consumatori si pe debitul de apa uzata la intrarea in statiile de epurare 

(sau la evacuarea in emisar) care a fost declarata de operator pentru anul 2007, si pe baza tipului de 

sistem de canalizare – divizor, sau unitar. 

Evaluarea infiltratiilor curente a fost facuta pe baza masuratorilor efectuate in perioada martie – 

aprilie 2015, tinand cont de faptul ca debitul nocturn de apa uzata este compus din debitul descarcat 

in cadrul bazinului analizat pe timp de noapte si volumul de infiltratii. Diferenta dintre valorile noc-

turne de apa uzata masurate si valoarea minima a debitului de apa uzata produsa in aria respectiva, 

reprezinta debitul de infiltratii. 

Infiltratiile curente masurate au fost utilizate pentru evaluarea ratei zilnice specifice de infiltratie ra-

portata la lungimea, si diametrul colectorului (m3/zi/cm_dia/km).  

Rezultatele obtinute au fost comparate cu datele din literatura tehnica de specialitate. Consultantul a 

adoptat o rata medie a infiltratiilor pe fiecare localitate bazata pe analiza masuratorilor si a valorilor 

teoretice, iar pe baza acestei rate au fost facute proiectiile volumelor de infiltratii. Acolo unde nu au 

existat sisteme de canalizare in operare au fost luate in considerare ratele infiltratiilor in 

m3/zi/cm_dia/km, conform literaturii de specialitate. 

Analizand aceste informatii, Consultantul a estimat ca datorita pierderilor din reteaua de alimentare 

cu apa, a gradului de uzura si de colmatare al retelei de canalizare existente,  procentul de infiltratie  

este  intre 15 si  35% din debitul anual colectat.  
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4.1.5 Incarcarile apei uzate 

Situatia existenta 

In aglomerarile studiate exista putine statii de epurare in functiune intr-o stare acceptabila sau cu o 

arie de acoperire din care sa se poata trage concluzii cu privire la incarcarea din aglomerare. Prin 

prezentul proiect au fost facute analize la toate statiile de epurare existente in vederea stabilirii efi-

cientei acestora si a fost analizata starea fizica a constructiilor existente si a echipamentelor. Aceste 

analize au avut drept scop stabilirea oportunitatii mentinerii in functiune a statiilor existente, necesi-

tatea reabilitarii acestora sau demolarea lor. 

Utilizarea rezultatelor analizelor pentru stabilirea unor incarcari reprezentative pentru situatia exis-

tenta din aglomerarile studiate, nu a fost considerata oportuna deoarece: 

 Statiile de epurare existente acopera numai o parte din aglomerare 

 In general sunt infiltratii mari care au facut ca apa intrata in statie sa fie foarte diluata 

Prognoze privind incarcarile in orizontul de proiectare 

Pentru calculul incarcarilor din apa uzata provenita din aglomerarile din aria proiectului au fost consi-

derate urmatoarele ipoteze: 

 Gradul de restitutie la canal al apei consumate este de 100% indiferent de tipul de consuma-

tori. 

 Pentru incarcarea provenita de la consumatorii casnici a fost considerata o incarcare egala cu 

60gCBO5/locuitor/zi. In functie de numarul de locuitori a fost calculata cantitatea in kg/zi de 

CBO5 provenita de la populatie. 

 Pentru incarcarea provenita de la consumatorii non-casnici a fost considerata o descarcare a 

poluantilor la nivelul cerintelor NTPA 002, respectiv 300mg/l CBO5. In functie de debitul es-

timat a fost calculata cantitatea in kg/zi de CBO5 provenita de la consumatorii non-casnici. 

 Suma cantitatilor de CBO5 in kg/zi provenita de la consumatorii casnici si non-casnici a fost 

impartita la 60gCBO5/LE/zi, rezultand astfel incarcarea in LE 

 Nu au fost luate in calcul incarcari provenite din infiltratii in canalizare 

 

4.1.6 Emisar 

Starea raurilor interioare: 

Spatiul hidrografic ce revine S.G.A. Ilfov - Bucuresti, acoperind o suprafata de 446 km2, este 

strabatut de raurile: Sabar, Ciorogarla, Dambovita, Colentina, Pasarea, componente ale b.h. Arges, 

iar in partea de nord spatiul hidrografic aferent b.h. Ialomita este strabatut de raurile: Sticlarie, 

Cociovalistea, Snagov, Gruiu, Vlasia, Maia, ce totalizeaza 208 km lungime. 

Elemente caracteristice ale principalelor cursuri de apa care strabat teritoriul administrat de catre 

SGA ILFOV-BUCURESTI sunt urmatoarele: 

B.h. Arges:     

Raul Dambovita:   - Lungimea totala a raului…..286 km (din care  40 km in jud. Ilfov) 

Raul Colentina  :   - Lungimea totala a raului..…350 km (din care  59 km in jud. Ilfov) 

Raul Sabar:          - Lungimea totala a raului….…37 km  (numai pe teritoriul jud. Ilfov) 

B.h. Ialomita: 

Raul Cociovalistea:  - Lungimea totala a raului…..40 km  

           Raul Vlasia:           - Lungimea totala a raului…….32 km  

Raul Snagov:         - Lungimea  totala a raului…..46 km (din care 27 km in cadrul jud. Ilfov). 

B.h. Mostistea: 

 Raul Mostistea:    -Lungimea totala a raului...............98 km (din care 24 km in judetul Ilfov).  
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Sectoarele de curs puternic solicitate de folosintele de apa sunt: 

 Sectorul Ogrezeni-Budesti cu marea captare de la Crivina pentru alimentarea capitalei si 

derivatia spre Sabar pentru sistemul de irigatii Jilava-Vidra-Frumusani; 

 Raul Dambovita cu captarea pentru Bucuresti (Brezoaiele-Crivina). 

Starea lacurilor: 

B.h. Arges 

Pe raul Dambovita a fost realizat in cadrul amenajarii complexe, Lacul Morii (cu un volum de 19,4 

mil.mc), precum si 11 noduri hidrotehnice care creeaza 11 biefuri cu volumul total de 1,5 mil.mc. In 

schema de amenajare a r. Colentina a fost creata o salba de lacuri, pe teritoriul SGA Ilfov-Bucuresti 

gasindu-se 15 lacuri de acumulare  cu un volum total de cca 41,7 mil.mc., din care cel mai important  

este lacul de acumulare Buftea. Din totalul de 15 lacuri, 9 se afla in patrimoniul Primariei Capitalei si 

sunt administrate de ALPAB, iar celelalte 6 lacuri de catre SGA Ilfov-Bucuresti.     

B.h. Ialomita 

Cele mai importante lacuri sunt lacul Snagov cu volumul total de 32,2 mil.mc si suprafata de 565 ha 

si lacul Caldarusani, cu un volum total de 21,0 mil.mc si o suprafata de 325 ha. 

Pe celelalte rauri exista iazuri piscicole, care in majoritate, sunt realizate prin bararea cursurilor de 

apa. 

Calitatea apei dulci: 

Apele de suprafata 

Pentru evaluarea, din punct de vedere fizico-chimic a calitatii globale a apei, in fiecare sectiune de 

supraveghere au fost calculate, pentru fiecare indicator in parte, valorile medii, iar acestea au fost 

comparate cu valorile limita ale claselor de calitate prevazute de „Normativul privind clasificarea 

calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa”; acest normativ 

prevede impartirea in cinci clase de calitate.  

Indicatorii de caracterizare a calitatii apelor (cuprinsi in Ordinul nr. 161/2006) au fost impartiti in 5 

grupe principale: 

- grupa “regim de oxigen” cuprinde: oxigenul dizolvat, CBO5 , CCO-Mn, CCO-Cr ; 

- grupa “nutrienti” cuprinde: amoniu, azotiti, azotati, azot total, ortofosfati, fosfor total, 

clorofila a ; 

- grupa “ioni generali, salinitate” cuprinde: reziduu filtrabil uscat, sodiu, calciu, magneziu, 

fier total, mangan total, cloruri, sulfati; 

- grupa “metale” cuprinde: zinc, cupru, crom total, arsen. Metalele plumb, cadmiu, mer-

cur, nichel au fost incadrate la grupa de substante prioritare; 

grupa “micro-poluanti organici si anorganici” cuprinde: fenoli, detergenti, AOX, hidrocarburi petrolie-

re. Alte substante precum PAH-uri, PCB-uri, lindan, DDT, atrazin, triclormetan, tetraclormetan, 

tricloretan, tetracloretan, etc. au fost incadrate la grupa substantelor prioritare. 

Tabel 4.1.4.3-1 - Calitatea lacurilor 

Bazin 

Hidrografic 
Lacul 

Suprafata 

ha 

Incadrarea din punct de 

vedere biologic 

Clasa de ca-

litate din 

punct de ve-

dere 

fizico-chimic 

Observatii 

(indicatori care 

conduc la 

incadrare  

nefavorabila) 

ARGES Ogrezeni 120 eutrof II - 

CREVEDIA CrevediaVII 14 hipertrof IV RO 

COLENTINA Ciocanesti 40 hipertrof IV RO 

COLENTINA Buftea 307 hipertrof III RO 
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Bazin 

Hidrografic 
Lacul 

Suprafata 

ha 

Incadrarea din punct de 

vedere biologic 

Clasa de ca-

litate din 

punct de ve-

dere 

fizico-chimic 

Observatii 

(indicatori care 

conduc la 

incadrare  

nefavorabila) 

COLENTINA Buciumeni 40 

Acumularea este golita; 

sunt in derulare lucrari de 

crestere a gradului de 

siguranta in exploatare. 

- - 

COLENTINA Fundeni 88 hipertrof III RO 

COLENTINA Cernica 341 hipertrof IV RO 

VALEA  

SAULEI 
Balta Rosia 19 hipertrof IV RO, AICR 

PASAREA Tunari I 28 hipertrof IV RO,NUTR 

PASAREA Cozieni 18 hipertrof IV RO, NUTR 

PASAREA Branesti III 12 hipertrof IV RO, NUTR,AICR 

PASAREA Fundeni I 47 hipertrof IV RO, NUTR, AICR 

SINDRILITA Piteasca III 12 hipertrof IV RO, NUTR 

DAMBOVITA Lacul Morii 242 hipertrof III RO, AICR 

RO - regim de oxigen;    

AICR –alti indicatori chimici relevanti: fenoli, detergenti, AOX    

NUTR - regim de nutrienti 

Tabel 4.1.4.3-2 - Centralizator - calitate ape de suprafata 

Ape 
Km; ha; 

nr. foraje 

Stare 
Observatii 

Favorabila Nefavorabila Necunoscuta 

Dambovita 6 Km - 6 Km - 

Evacuarea apelor 

uzate orasenesti  

neepurate 

Lacuri 1328 ha 120 ha 1168 ha 40 ha  

Foraje 79 79 - - - 
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 Nitratii si fosfatii in rauri si lacuri: 

Tabel 4.1.4.3-3 - Calitate ape dulci in rauri 

B
A
Z
IN

 H
ID

R
O

G
R
A
F
IC

 A
R

G
E
S
 

Cursul  
de  
apa 

Sectiuni de  
control 
curs de apa 

NITRATI FOSFATI 

val.min. 
mg/l 

val. 
max. 

mg/l 

val. 
medie 

mg/l 

val. 
min. 

mg/l 

val. max 
mg/l 

val.  
medie 

mg/l 

Arges 
Amonte pod km. 36 
Autostrada 
Bucuresti-Pitesti 

0.06 0.76 0.59 0.045 0.405 0.143 

Arges 
Amonte priza  
Crivina 

0.027 3.02 0.65 0.033 0.156 0.0604 

Canal Arges Amonte Lacul Morii 0.339 0.86 0.662 0.045 0.168 0.09 

Dambovita Brezoaiele 0.368 1.42 0.997 0.042 0.375 0.111 

Dambovita Arcuda (pod Joita) 0.351 1.64 1.074 0.012 0.0513 0.043 

Dambovita Dragomiresti 0.863 3.26 2.08 0.045 0.549 0.36 

Dambovita Nod Hidro. Popesti 0.06 1.33 0.67 0.015 0.045 0.037 

Dambovita Balaceanca 0.03 0.12 0.046 0.03 8.52 3.735 

Colentina Colacu 0.011 1.604 0.693 0.033 0.447 0.154 

Ilfov 
Amonte confluenta 
Dambovita 

0.448 2.94 1.607 0.045 0.474 0.337 

Valea Saulei 
Amonte confluenta 

Colentina 
0.026 1.32 0.367 0.045 0.33 0.136 

Calnau 
Amonte confluenta 
Dambovita 

0.078 0.402 0.263 0.48 1.254 0.772 

Tabel 4.1.4.3-4 - Calitate ape dulci in lacuri 

BAZIN 
HIDROGRAFIC 

Lacul 

NITRATI FOSFATI 

media aritmetica 
mg/l 

media aritmetica 
mg/l 

ARGES Ogrezeni 0.484 0.125 

CREVEDIA CrevediaVII 0.493 0.462 

COLENTINA Ciocanesti 1.105 0.154 

COLENTINA Buftea 0.417 0.11 

COLENTINA Buciumeni - - 

COLENTINA Fundeni 0.511 0.094 

COLENTINA Cernica 0.338 0.098 

VALEA SAULEI Balta Rosia 0.861 0.29 

PASAREA Tunari I 0.775 0.296 

PASAREA Cozieni 0.454 0.735 

PASAREA Branesti III 0.862 0.036 

PASAREA Fundeni I 0.51 0.167 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
37 

BAZIN 
HIDROGRAFIC 

Lacul 

NITRATI FOSFATI 

media aritmetica 
mg/l 

media aritmetica 
mg/l 

SINDRILITA Piteasca III 0.286 0.113 

DAMBOVITA Lacul Morii 0.311 0.074 

Tabel 4.1.4.3-5 - Oxigenul dizolvat, materiile organice si amoniu in apele raurilor 

B
A
Z
IN

U
L
 A

R
G

E
S
 

Cursul de apa 
Sectiuni de control 
curs de apa 

OXIGEN 
 DIZOLVAT 
(Media aritm.) 

mg/l 

MATERII  
ORGANICE 
(CCO-Cr) (Media 

aritm.) mg/l 

AMONIU 
(Media aritm.) 
mg/l 

Arges 
Amonte pod km. 36 
Autostrada Bucuresti-

Pitesti 

9.28 17.24 0.376 

Arges 
Amonte priza  
Crivina 

10.77 15.64 0.395 

Canal Arges 
Amonte Lacul Morii 
 

9.25 14.92 0.439 

Dambovita 
Brezoaiele 

 
9.49 13.04 0.244 

Dambovita 
Arcuda (pod Joita) 
 

10.93 13.45 0.251 

Dambovita 
Dragomiresti 

 
8.43 18.0 0.249 

Dambovita 
Nod Hidro. Popesti 
 

10.63 17.66 0.399 

Dambovita 
Balaceanca 
 

0.78 122.83 14.06 

Colentina 
 

Colacu 
 

9.05 14.63 0.574 

Ilfov 
Amonte confluenta 
Dambovita 

9.14 19.67 0.424 

Valea Saulei 
Amonte confluenta Co-
lentina 

10.98 35.51 0.379 

Calnau 
Amonte confluenta 
Dambovita 

8.88 42.97 0.495 

(Sursa PLAM revizuit APM Ilfov 2012) 

4.1.7 Impactul deversarii apei uzate asupra consumatorilor din aval 

Impactul se cuantifica in functie de tipul efluentului epurat, neepurat, epurat necorespunzator, apa 

uzata menajera sau industriala. Influenta efluentilor se resimte in reteaua de canalizare (pentru 

influenti industriali) si pot conduce la eroziune, colmatari, explozii, mirosuri, in statia de epurare, 

afectand eficienta acesteia sau/si valorificarea namolului in cursurile receptoare naturale. 

Impactul evacuarii deversarilor de ape uzate in corpurile de apa de suprafata este dependent de 

concentratie si de cantitatea totala de poluanti deversati si este cuantificat prin clasa de calitate a 

apei, stabilita conform Ordinului 161/2006 al MMDD. 

Impactul negativ al deversarilor de ape uzate neepurate asupra apelor curgatoare consta in reduce-

rea capacitatii de utilizare a acestora pentru alti utilizatori din aval sau cresterea considerabila a cos-

turilor de potabilizare, dar in primul rand prin diminuarea capacitatii de autopurificare a cursului re-

ceptor. 

Se considera ca poluarea apelor de suprafata, in special a lacurilor, va continua sa creasca in 

conditiile colectarii si deversarii apelor uzate fara a fi preepurate si/sau epurate corespunzator. Cos-

turile de ecologizare a apei sunt atat de mari incat singura optiune ramane prevenirea poluarii corpu-

rilor de apa. 
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Pentru aceasta se impune aplicarea unui management integrat de tratare a apei si epurare a apei 

uzate pe arii geografice largi si pentru un numar cat mai mare de utilizatori. 

La nivelul anului 2014, aglomerarile Bragadiru si Branesti beneficiaza de retele de canalizare, care 

colecteaza apele uzate de la o parte din consumatori, dar pentru care nu exista statii de epurare fi-

nalizate (statiile de epurare sunt prevazute prin POS Mediu si sunt in curs de finalizare). Astfel, apele 

uzate sunt deversate direct in emisar, afectandu-i calitatea. Aceste ape contin poluanti de tipul: 

substante organice, substante extractibile cu solventi organici, nutrienti - compusi de azot si fosfor, 

suspensii solide etc. Dupa finalizarea lurarilor prevazute prin POS Mediu si realizarea masurilor de 

investitii propuse prin prezentul proiect, aceste situatii vor fi eliminate. 

Zone critice din punct de vedere al poluarii apelor de suprafata 

Singura zona critica de pe teritoriul judetului Ilfov s-a creat in anul 2006 in bazinul hidrografic Arges, 

in localitatea Bragadiru, din cauza unei poluari accidentale cu produse petroliere de la S.C. SOMIC 

BRAGADIRU S.A. 
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4.2  INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA 

In judetul Ilfov majoritatea localitatilor dispun de sisteme de alimentare cu apa si canalizare, sisteme 

care corespund mai mult sau mai putin necesitatilor locuitorilor deserviti. 

Din punct de vedere al resurselor de apa existente, la nivelui judetului Ilfov, se evidentiaza doua 

surse de apa care asigura in prezent alimentarea cu apa a locuitorilor si care pot asigura necesarul 

de apa pentru extinderile de sisteme/sisteme noi propuse in prezentul proiect, si anume:  

- Sistemul de distributie a municipiului Bucuresti (operat de ANB), care permite racordare zo-

nelor rurale limitrofe 

- Sursa subterana, constituita din foraje de adancime. 

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa (sursa de apa si configuratia sistemelor), 

localitatile din judetul Ilfov, pot fi grupate in 4 categorii, astfel:  

1. Sisteme de alimentare racordate la sistemul Bucuresti, au ca sursa reteaua de distributie a 

municipiului Bucuresti. Sistemul de alimentare cu apa Bucuresti, in prezent furnizeaza apa 

tratata pentru un sistem de alimentare cu apa din aria proiectului, si anume, sistemul de 

alimentare cu apa Glina.  

2. Sisteme de alimentare cu apa cu sursa mixta. In aceasta categorie sunt incluse sisteme care 

au sursa, alimentarea cu apa din captari subterane (foraje de adancime) si racord la reteaua 

de distributie a municipiului Bucuresti. In prezent, in aria proiectului, din aceasta categorie 

face parte sistemul de alimentare cu apa Pantelimon. 

3. Sisteme zonale de alimentare cu apa cu sursa proprie, au ca sursa de alimentare cu apa, 

sursa subterana (foraje de adancime). In aria proiectului, in prezent, un numar de 17 siste-

me de alimentare cu apa beneficiaza de surse locale subterane: Branesti, Cernica, Posta – 

Balaceanca,  Mogosoaia, Bragadiru, Cornetu, Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, 

Magurele, Balotesti, Tunari, Peris, Ciolpani, Moara Vlasiei, Gradistea si Gruiu  

4. Localitati care nu beneficiaza in prezent de sisteme de alimentare cu apa3. UAT-urile care nu 

au sistem de alimentare cu apa in sistem centralizat sunt: Petrachioaia, Caldararu – 

Tanganu, Jilava. Mentionam ca in Caldararu sunt retele de distributie construite dar nu au 

legatura la vreo sursa de apa. In Jilava este realizata o retea de distributie care ca si in cazul 

Caldararu nu are o sursa de apa.  

4.2.1 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA RACORDATE LA SISTEMUL BUCURESTI 

In prezent, sistemul de alimentare cu apa Glina are ca sursa, reteaua de distributie a municipiului 

Bucuresti. 

Sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operat de SC Apa Nova Bucuresti SA, are capacita-

tea de a asigura debitul necesar alimentarii cu apa atat pentru municipiul Bucuresti cat si pentru alte 

localitati urbane sau rurale situate in apropierea municipiului Bucuresti. Principala sursa de apa este 

asigurata prin captarea de suprafata Crivina, din raul Arges. Potabilizarea apei se realizeaza in 

statiile de tratare ROSU, CRIVINA si ARCUDA. Astfel, apa furnizata populatiei se incadreaza in limite-

le de calitate impuse de legislatia in vigoare.   

                                                   
3
 In aceasta categorie exista 2 localitati care au realizata retea de distributie, dar pentru care nu au fost realizate/finalizate investi-

tiile aferente  sursei de apa. 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
40 

4.2.1.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GLINA 

Sistemul de alimentare Glina deserveste localitatile Glina, Catelu si Manolache din cadrul UAT Glina.  

UAT Glina este situata in partea de est a Municipiului Bucuresti, in imediata apropiere a acestuia, pe 

malul drept al raului Colentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-1 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Glina 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Glina, la nivelul anului 2014, este:  

Sistem de alimentare 

cu apa 
Localitati 

Populatie 

(2014) 

Glina 

Glina 5.977 

Catelu 3.035 

Manolache 335 

Total 9.347 

4.2.1.1.1  Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

In prezent, cele trei localitati componente beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat din 

anul 2013. 

Sistemul de alimentare cu apa Glina are in componenta urmatoarele obiecte: 

- sursa: racord la sistemul de distributie al municipiului Bucuresti; 

- aductiune: conducta de aductiune de la punctul de racord spre fiecare localitate; 

- gospodari de apa in fiecare localitate: 

o rezervoare tampon, pentru aspiratiile statiilor de pompare; 

o statii de pompare; 

- retele de distributie. 

In figura de mai jos este prezentata schema sistemului de alimentare cu apa Glina: 
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Figura 4.2-2 - Schema sistemului de alimentare cu apa Glina   

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S – Sursa de apa - debit furnizat de Apa Nova Bucuresti (ANB); 

A – aductiune; asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa de la rezervoare la bransamentul fiecarui consumator; 

      – debitmetre 

Tabel 4.2.1.1-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Glina  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 9.347 10.169 11.152 

Populatia conectata locuitor 1.861 5.634 7.495 

Rata de conectare % 19,91 55,40 67,21 

Grad contorizare % 84,94 100 100 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 19,91 55,40 67,21 

4.2.1.1.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa potabila este asigurata de bransamentul existent la magistrala Apa Nova, la conducta 

din OL Dn 1000 mm, amplasata in extremitatea estica a Municipiului Bucuresti, la intersectia bule-

vardului Theodor Palady cu soseaua Libertatii, in localitatea Catelu.  

Prin bransarea la sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, se asigura debitul de apa Qor. max  

precum si presiunea necesara pentru deservirea consumatorilor din sistemul centralizat de alimenta-

re cu apa Glina, pentru perioada de perspectiva.  

In prezent, din punctul racord la sistemul Bucuresti, se asigura 5,1 l/s, existand posibilitatea de asi-

gurare a 23,57 l/s, cat este necesar pentru etapa de perspectiva. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.1.1.1.2 Calitatea apei 

Calitatea apei distribuita consumatorilor este conforma cu prevederile din Legea 458/2002 „Calitatea 

apei potabile”, completata cu Legea 311/2004, fiind asigurata din sistemul de distributie al Munici-

piului Bucuresti. 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

Nu este cazul 

Concluziile studiului de tratabilitate  

Nu este cazul. 

4.2.1.1.1.3 Cantitatea de apa 

Evolutia productiei anuale de apa din ultimii 2 ani este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.1.1-2 – Productia de apa in ultimii doi ani in Glina 

u.m. 2013 2014 

m3/an 14.832 161.066 

m3/zi 40.636 441,27 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.1.1-3 – Variatia lunara a productiei de apa in Glina 

An 
Ianuarie 

(m3
) 

Februarie 

(m3
) 

Martie 

(m3
) 

Aprilie 

(m3
) 

Mai 

(m3
) 

Iunie 

(m3
) 

Total 

(m3/an) 

2014 8.905 11.617 11.224 11.777 10.833 11.170 

161.066  
Iulie 

(m3
) 

August 

(m3
) 

Septembrie 

(m3
) 

Octombrie 

(m3
) 

Noiembrie 

(m3
) 

Decembrie 

(m3
) 

2014 14.378 17.525 14.265 15.301 13.875 20.196 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-3 - Variatia sezoniera a productiei lunare de apa  

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim produs este in perioada sarbatorilor de 

iarna iar in timpul verii, in luna august. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 22-27.03.2015 au aratat o caracteristi-

ca a consumului orar din sistemul de alimentare Glina, in care se inregistreaza practic trei varfuri de 

consum in juru orelor 7, 13 si 20 asa cum rezulta din figura de mai jos. 
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Figura 4.2-4 - Variatia orara a consumului zilnic de apa  

Surse de apa potentiale:   

Debitul necesar de apa va fi asigurat, ca si in prezent, din reteaua de distributie a Municipiului 

Bucuresti. 

4.2.1.1.1.4 Aductiune 

Transportul apei de la punctul de racord spre gospodariile de apa se face prin intermediul unor con-

ducte de aductiune, in lungime totala de  5.546 m. 

Tabel 4.2.1.1-4 - Conducte de aductiune existente: 

Tronson Diametru Material Lungime 

Bucuresti - Catelu 225 PEID 405 

Catelu - Glina 225 PEID 2.419 

Catelu - Manolache 90 PEID 2.722 

Total 5.546 

Aductiunea existenta se afla intr-o stare tehnica buna, avand capacitatea de a asigura transportul 

debitului necesar pentru perspectiva de dezvoltare a localitatilor din cadrul sistemului Glina.  

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.1.1.1.5 Gospodaria de apa 

Fiecare din cele 3 localitati dispun de cate o gospodarie de apa proprie, amplasate dupa cum 

urmeaza: 

- Gospodaria de apa Glina este situata in incinta Statiei de epurare a Municipiului Bucuresti; 

- Gospodaria de apa Catelu este amplasata pe strada Viilor; 

- Gospodaria de apa Manolache este amplasata la intrarea in localitate, pe strada Caminului 

(DC 13). 

Tratarea apei 

Calitatea apei distribuita consumatorilor se incadreaza in normele de potabilitate, fiind apa potabila, 

preluata din sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, operat Apa Nova Bucuresti. 
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Rezervoare 

In cadrul gospodariilor de apa, adiacent fiecarei statiile de pompare, exista cate un rezervor tampon 

de beton, cu rol a asigura vomul necesar pentru aspiratiile pompelor, avand urmatoarele capacitati: 

- Rezervor Glina: 119 m3; 

- Rezervor Catelu: 58 m3; 

- Rezervor Manolache: 58 m3. 

Rezervoarele sunt in stare buna de functionare. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Statii de pompare 

Sistemul de distributie este deservit de 3 statii de pompare, prezentate in tabelul urmator:  

Tabel 4.2.1.1-5 - Statii de pompare existente- sistem Glina 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 
Putere (kW) Tip pompa Observatii 

SPex Glina 100 50 15 1+1 - 

SPex Catelu 33 50 11 1+1 - 

SPex Manolache 7.5 50 2.2 1+1 - 

Statia de pompare Glina 

Figura 4.2-5 - Rezervor si statie de pompare Glina 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4.2-6 - Grup pompe SP Glina 

Atat cladirea statiei de pompare cat si echipamentele si instalatiile aferente sunt in stare buna de 

functionare. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Statia de pompare Catelu 

Atat cladirea statiei de pompare cat si echipamentele si instalatiile aferente, sunt in stare buna de 

functionare. 
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Figura 4.2-7 - Grup pompe SP Catelu 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Statia de pompare Manolache 

Atat cladirea statiei de pompare cat si echipamentele si instalatiile aferente, sunt in stare buna de 

functionare. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-8 - Rezervor si statie de pompare Manolache   

Deficiente: 

Nu este cazul 

Constructii anexa 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei. 

4.2.1.1.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din sistemul de alimentare cu apa Glina are o lungime totala de 23.250 m, 

impartita pe localitati, conform tabelelor urmatoare: 

Tabel 4.2.1.1-6 - Retea de distributie Glina 

Nr. 

Crt 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 110 10.018 

Realizata in 

anul 2008 

2 200 2.956 

3 225 1.926 

TOTAL 14.900 

Tabel 4.2.1.1-7 – Retea de distributie Catelu 

Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 90 5.540 Realizata in 

anul 2010 2 110 1.190 
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Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

TOTAL 6.730 

Tabel 4.2.1.1-8 – Retea de distributie Manolache 

Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 75 1462 
Realizata in 

anul 2008 
2 90 158 

TOTAL 1.620 

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 1.282 bucati (478 existente 

si 804 in curs de realizare prin alte fonduri).  

Deficiente: 

Retea de distributie Glina si Catelu: Avand in vedere dezvoltarea localitatilor si a informatiilor primite 

de la Operator ca numai o parte a populatiei este conectata la sistemul de alimentare cu apa in sis-

tem centralizat, este necesara extinderea retelei de distributie in localitatile Glina si Catelu, precum 

si realizarea bransamentelor pe reteaua de distributie existenta.  

Reteaua de distributie din localitatea Manolache se afla intr-o stare tehnica corespunzatoare si nu es-

te necesara extinderea acesteia. Toti consumatorii din localitatea Manolache sunt bransati la reteaua 

de distributie. 

4.2.1.1.1.7 Zone de protectie sanitara 

Gospodariile de apa au zone de protectie sanitara conform HG nr. 930 din 11.08.2005. Imprejmuirea 

zonei de protectie sanitara este in stare buna.   

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.1.1.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Glina este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional Apa 

Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea siste-
melor de utilitati aferente acestora.  

4.2.1.1.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.1.1.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul de apa facturat pentru anii 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.1.1-9 – Consumul total de apa facturat in sistemul de alimentare cu apa Glina 

u.m. 2013 2014 

m3/an 14.832 65.500 

m3/zi 40,64 179,46 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa facturate ȋn anul 2014 pe 

categorii de consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii socia-

le/consum public. 
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Tabel 4.2.1.1-10 – Consumul curent de apa in sistemul de alimentare cu apa Glina, in anul 2014 

Cererea de apa u.m. Valoare 

Consum de apa casnic 
106 m3/an. 0,064 

m3/zi 175,24 

 
Consum de apa non-casnic 

106 m3/an. 0,0015 

m3/zi 4,22 

Consum total de apa 

(casnic + non-casnic) 

106 m3/an. 0,0655 

m3/zi 179,46 

179,46 
Consum specific casnic de apa l/om,zi 94 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.1.1.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pierderile actuale de apa au fost estimate atat prin abordarea de „sus in jos” prin realizarea balantei 

de apa cat si de „jos in sus” prin masuratori de debite de noapte conform metodologiei descrise in 

cap. 4.1.3.2. 

Balanta de apa pentru anul 2014 – abordarea de „sus in jos” 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator.  

Pentru sistemul existent balanta de apa este urmatoarea: 
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Figura 4.2-9 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Glina –  anul 2014 

m3/an

11.911 m3/an

40,67%

0 m3/an

95.563 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor
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Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

93.547 m3/an

58,1%

Pierderi reale

24.308

Pierderi pe bransamente

59,33%

69.239 m3/an

Pierderi de apă

3.287 m3/an

43,0% 2,0%

15,1%
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0 m3/an

m3/an

Consumul autorizat

346 m3/an

40,7%

65.500

40,5%

0,5%

7,7%

7,4%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

65.154 m3/an

65.500 m3/an Consumul necontorizat facturat

 

Pentru sistemul de apa Glina, la nivelul anului 2014 s-au inregistrat valori ridicate pentru NRW, in 

conditiile in care nu s-au constatat degradari considerabile ale retelelor de distributie, ci mai degraba 

existenta consumurilor neautorizate (modificari ilegale ale contoarelor si racorduri ilegale).  

Datorita masurilor luate de AIC, prin strategia de reducere a pierderilor in care s-au realizat campanii 

de identificare a consumurilor neautorizate, in studiul de balanta a apei pe anul 2016, se poate ob-

serva o reducere a pierderilor aparente atat ca volum cat si ca procent. 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordarea de „jos in sus” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 21.03.2015 - 27.03.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.1) in fiecare ora timp de 

24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost analizata ziua cu debitul minim de noapte res-

pectiv 27.03.2015 

 Calcularea volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 27.03.2015, respectiv 65,1 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 3-4, ceea ce se poate observa si din Figura 

4.2.1-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim produs 

identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 3-4 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 0,11 m3 in ora de referinta..  
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 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masutat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.1 „Masuratori pentru estimarea pierderi-

lor fizice”, debitul pierderilor din ora de consum minim este de 1,82 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 3-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 23,72 pentru ziua de 27.03.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 27.03.2015 este: 

CARL masurat = 1,82 x 23,72 x 365 = 15.757,19 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (24.308 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi Volumul II, anexa 

9) si au rezultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.1.1-11 - Starea retelei de distributie – sistem de alimentare cu apa Glina 

Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

NRW (%) 59,33 C5(Manual OR) 

Stare inacceptabila - se cer actiuni imediate pen-

tru imbunatatirea performantei indicatorului rele-

vant. Este un indiciu ca ar fi trebuit luate masuri 

din timp. 

LKN 

(m3/an/km) 
1.045,50 C1(Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

ELI 0,29 C1(Manual OR) 
Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

ILI 3,71 

C1(Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

B (WBI) Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere 

pot deveni neeconomice. 

l/racord/zi 139,32 A (WBI) 
Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere 

pot deveni neeconomice. 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie . 
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Deoarece indicatorul ILI a rezultat ca fiind cuprins intre 1 si 4, rezulta ca sistemul de apa este intr-o 

stare foarte buna, singurele masuri care ar trebui luate fiind actionarea in timp cat mai redus a echi-

pelor dotate si calificate pentru detectarea si repararea fisurilor, precum si echiparea retelei de 

distributie cu debitmetre si traductori de presiune pentru reducerea zonei potentiale de avarie. 

Totodata se vor asigura dotarile necesare pentru detectarea si repararea performanta a avariilor. 

Conform balantei prezentate mai sus, valoarea mare a NRW rezulta din componenta comerciala, 

componenta reala indicand o stare tehnica buna a sistemului, ceea ce este normal pentru vechimea 

relativ mica a lucrarilor. Din valoarea NRW in concurenta cu ILI si mai ales cu rezultatele 

masuratorilor directe, se poate concluziona ca eforturile de reducere a componentei comerciale (ra-

corduri ilegale/consumuri fara plata/consumuri necontorizate, respectiv erori de masura/citire) tre-

buie sustinute de urgenta. 

Pentru mentinerea indicatorilor de performanta privind pierderile reale, prin proiect si prin manage-

mentul operatorului se va urmari aplicarea unei strategii de monitorizare a sistemului de distributie 

pentru detectare si interventie rapida asupra avariilor. 

4.2.1.1.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.1.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 ”Proiectii ale cerintei de apa” si calculate in Volumul II, Anexa 9. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Desi retelele de apa (aprox. 23 km) au fost executate in cadrul proiectului ISPA, populatia conectata 

efectiv cu bransamente reprezinta aprox 20% din numarul total de locuitori. Operatorul Regional are 

in curs de derulare un program de realizare a 804 bransamente, inclusiv asigurarea integrala a con-

torizarii pentru toti consumatorii.   

Prin prezentul proiect se va extinde reteaua si se vor executa bransamente atat pe rereaua extinsa 

cat si pe cea existenta,astfel incat intreaga populatie sa fie conectata.  

Evolutia prognozata a consumului non-casnic In prezent consumul non-casnic este extrem de 

redus in special din cauza numarului mic de bransamente si ariei reduse de deservire cu retele de 

canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii. Chiar daca se considera o crestere a 

acestui consum acesta nu va depasi max 8% din consumul casnic. 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, este necesara crearea unui concept modern de operare, 

inclunzand  automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune) Dupa 

implementarea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea 

performantelor tehnice in privinta pierderilor. 

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere sistem; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse pana in 2023 la 

maximum 5 % din volumul de apa produs furnizat. Aceasta va fi posibila prin implementa-

rea masurilor de management comercial adecvat, finalizate in primul rand cu eliminarea ra-

cordurilor ilegale; 
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 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

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

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

cca 15 % pana in 2023. Astfel, ponderea sistemului existent la care s-au aplicat masuri-

le de reducere a ILI au condus la o valoare de 1,60 pentru indicatorul sistemului dezvol-

tat in anul implementarii proiectului. 

 Pentru anul de perspectiva 2045 ILI nu va creste peste valoarea de 3. Trendul de 

variatie a ILI va fi cel mult constant pana in 2030 si apoi crescator din cauza degradarii 

lucrarilor in raport cu ritmul reabilitarilor sau extinderilor. In medie fata de anul 

implementarii, s-a considerat ca o rata de crestere de maxim 2% pe an, este normala 

pentru sistemele cu un management de gestionare adecvat pe parcursul extinderii lor. 

In cazul de fata o crestere a ILI pana la 2,20 corespunde  cresterii  NRW-ului pe 

distributie la 16%; 

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

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei, cunoscand consumul esti-

mat si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 

– 20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa realizate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045, cat si pentru anul 2016, sunt pre-

zentate in Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.1. - Studiu balanta apa potabila Glina. 

Tabel 4.2.1.1-12 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Glina 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 441,27 1.274,14 2.036,66 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din 

unitatile de productie) 
m3/zi 441,27 1.261,53 2.016,50 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum produs - 

volum vandut) 
m3/zi 261,82 201,85 342,80 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 59,33 15,84 16,83 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare 

m3/zi 66,60 133,16 292,11 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 15,10 10,55 14,40 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 139,32 56,51 74,69 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura 

retelei de distributie ( ILI asa cum este 

definit IWA ) 

- 3,71 1,60 2,20 
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*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta  

Asa cum reiese din tabelul sus mentionat, dupa implementarea proiectului cu inglobarea masurilor 

anterior mentionate se estimeaza imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor de 

apa.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.1.1-13  - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Glina  

Cererea 
de apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 9347 11.152 11.536 12.475 13.375 14.211 14.972 

Populatie 
conectata 

pers. 1.861 11.152 11.536 12.475 13.375 14.211 14.972 

Consum 
specificde 
apă casni-
că 

l/om zi 94 90 90 95 100 100 105 

Consum 
casnic de 
apă  

m3/an 63.963 366.343 378.958 432.571 488.188 518.702 573.802 

m3/ zi 175,24 1.003,68 1.038,24 1.185,13 1.337,50 1.421,10 1.572,06 

Consum 
non-casnic  
de apă 

m3/ an 1.540 25.045 26.228 30.279 34.151 38.779 44.457 

m3/ zi 4,22 68,62 71,86 82,96 93,56 106,24 121,80 

Consum 
total de 
apă (Cas-

nic + non-
casnic) 

m3/ an 65.503 391.388 405.186 462.850 522.338 557.480 618.259 

m3/ zi 179,46 1072,30 1110,10 1268,08 1431,06 1527,34 1693,86 

NRW 

m3/ an 95.564 73.675 70.669 74.483 91.106 104.936 125.124 

m3/ zi 261,82 201,85 193,61 204,06 249,60 287,50 342,81 

% 59,33% 15,84% 14,85% 13,86% 14,85% 15,84% 16,83% 

Cererea to-
tală de 
apă, inclu-
siv NRW 

m3/ an 161.066 465.063 475.855 537.333 613.444 662.416 743.383 

m3/ zi 441,28 1.274,15 1.303,71 1.472,15 1.680,67 1.814,84 2.036,67 
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Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o scadere a consumului specific casnic de la 94 
l/om,zi la 90 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin 
proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa pentru consumatorii casnici 

(ajungand la 105 l/om,zi, la nivelul anului 2045). Aceasta variatie a consumului specific casnic pro-

duce o variatie similara consumului casnic anual. 

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II - Anexa 3 

– Sectiunea 3.3.1. – Sistem de alimentare cu apa Glina - Catelu  

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.1.1-14 – Sumarul debitelor de dimensionare  pentru sistemul de alimentare cu apa Glina  

Debit UM Valoare 

Q zi med m3/zi 2.036,66 

Q zi max m3/zi 2.647,60 

Q orar max m3/h 151,10 

Q med m3/an 743.383 

An de perspectiva 2045 
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4.2.1.1.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Comuna Glina este una din zonele judetului Ilfov, cu o crestere continua a gradului de conectare la 

infrastructura de apa. Astfel, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor, s-a analizat performata 

sistemului existent si s-au identificat o serie de deficiente, prezentate in tabelul urmator. 

Tabel 4.2.1.1-15 – Deficiente sistem de alimentare cu apa Glina 

Element Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 
Nu este cazul, sursa de apa este asigurata cantitativ si cali-

tativ din reteaua Apa Nova Bucuresti 

2 Aductiune Nu este cazul 

 

3 

Gospodarii 

de apa 

Rezervoare Nu este cazul, starea fizica a rezervoarelor este 

corespunzatoare  

Statii pompare Nu este cazul, capacitatea grupurilor de pompare asigura 

cerintele sistemului pentru etapa de perspectiva  

Tratarea apei Nu este cazul. Apa distribuita consumatorilor este 

corespunzatoare din punct de vedere calitativ, fiind similara 

cu cea din reteaua Apa Nova Bucuresti. 

Constructii ane-

xe – Pavilion 

administrativ 

Lipsa unei constructii anexe de tip pavilion administrativ in 

vederea facilizarii modului de exploatare si intretinere a sis-

temului de alimentare cu apa. 

4 Reteaua de distributie 

Reteaua de distributie actuala din localitatile Glina si Catelu 

nu asigura accesul la apa potabila pentru toti locuitorii. 

Gradul de conectare este scazut, fiind necesare investitii 

pentru conectarea consumatorilor la reteaua de apa exis-

tenta.   

5 SCADA 

Lipsa unui dispecerat SCADA care sa preia informatiile de 

natura tehnica la nivel local si sa le transmita la dispeceratul 
central. 

Lipsa unor echipamente de monitorizare a retelei de 
distributie 

Pentru remedierea deficientelor mai susenumerate, s-au prevazut masuri de investitie, prezentate in 

Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.2. – Sistem de alimentare cu apa Glina. 
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4.2.2 SISTEME DE ALIMENTARE CU APA CU SURSA MIXTA 

Orasul Pantelimon beneficiaza de sistem de alimentare cu apa pentru care sursa este asigurata atat 

din captare subterana cat si dintr-un racord la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti.  

4.2.2.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PANTELIMON 

Sistemul de alimentare deserveste orasul Pantelimon din cadrul UAT Pantelimon.  

Orasul Pantelimon este situat pe malul stang al raului Colentina, in vecinatatea estica a municipiului 

Bucuresti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-10 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Pantelimon 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, la nivelul anului 2014, este:  

Sistem de alimentare cu 

apa 
Localitati 

Populatie 

(2014) 

Pantelimon Pantelimon 28.424 

Total 28.424 

4.2.2.1.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Localitatea Pantelimon dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa ce cuprinde 

urmatoarele obiecte: 

 sursa de apa: 

- sursa subterana, constituita din doua fronturi de captare: 9 foraje amplasate pe teritoriul 

UAT Pantelimon si 2 foraje amplasate pe teritoriul UAT Dobroesti; 

- racord la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti; 

 conducte de aductiune; 

 gospodarii de apa: GA Pantelimon si GA Dobroesti; 

 retea de distributie. 

Prin POS Mediu s-au prevazut investitii pentru extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu 

apa Pantelimon, investitii care constau in: 

- reabilitarea a 7 foraje din cele 9 existente in Pantelimon; 

- realizarea a 2 foraje executate pe teritoriul administrativ al comunei Dobroesti; 
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- realizare conducta de aductiune de la 3 foraje la GA Pantelimon (initial forajele erau conecta-

te direct la reteaua de distributie; 

- reabilitare conducta de aductiune de la 4 foraje la GA Pantelimon; 

- realizare conducta de aductiune de la cele 2 foraje noi la GA Dobroesti;  

- reabilitarea rezervoarelor si a statiei de pompare din incinta godpodariei de apa din Panteli-

mon; 

- realizarea unei statii de clorinare in gospodaria de apa din Pantelimon; 

- gospodarie de apa amplasata pe teritoriul administrativ al comunei Dobroesti, care cuprinde 

rezevor de inmagazinare, statie de clorinare si statie de pompare si conectarea acesteia la 

reteaua de apa Pantelimon (deserveste doar localitatea Pantelimon); 

- conducta de aductiune de la gospodaria de apa Dobroesti la sistemul de distributie Panteli-

mon; 

- extindere retea de distributie. 

Figura 4.2-11 - Schema sistemului de alimentare cu apa Pantelimon   

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

S (ANB) - debit furnizat de Apa Nova Bucuresti (ANB); 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 
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Analiza sistemului de alimentare cu apa Pantelimon s-a realizat avand la baza urmatoarele 

considerente: 

a) Considerente de natura tehnica:  in evaluarea componentelor sistemului au fost 

inclusi atat parametrii tehnici ai obiectelor aflate in functiune in anul de 

referinta 2014, cat si cei ai obiectelor aflate in diverse stadii de implementare. 

b) Considerente privind consumurile: valorile elementelor necesare pentru evalua-

rea performantei sistemului s-au stabilit numai pentru componentele aflate in 

functiune la nivelul anului de referinta 2014 

Tabel 4.2.2.1-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Pantelimon  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de finali-

zare (estimare an 

2018 – 

populatieaditional 

conectata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 28.424 32.262 36.911 

Populatia conectata locuitor 9.249 19.868 29.117 

Rata de conectare % 32,54 61,58 78,89 

Grad contorizare % 12,41 100 100 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 5,2 0 4,01 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.2.1.1.1 Sursa de apa  

Sursa de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, este asigurata atat din captare din 

subteran, cat si printr-un racord la sistemul de distributie al municipiului Bucuresti. 

Sursa actuala de apa asigura in prezent un debit total de 61,3 l/s, (din care 84% reprezinta sursa 

subterana iar 16% reprezinta sursa din reteaua Apa Nova Bucuresti) astfel: 

A. Sursa subterana, asigura alimentarea cu apa pentru 95% din populatia bransata la sistemul de 

distributie.  

Sursa de apa subterana are capacitatea de 51,3 l/s si este constituita din 11 foraje dispuse in doua 

fronturi de captare, conform tabelului urmator. 

Tabel 4.2.2.1-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Pantelimon 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 

pompare 
(m) 

Putere 

pompe 
(m) 

Amplasament Observatii 

Front de captare Pantelimon 

F1 70 2,8 78 3 
strada Dobrogeanu 

Gherea 

7 foraje sunt rea-
bilitate prin POS 

Mediu 

F2 70 3,3 78 3,6 
strada Dobrogeanu 

Gherea 

F3 125 3,9 78 4,3 
strada Biruintei 

nr.70 

F4 230 5 78 5,7 
strada Livezilor 

nr.90 

F5 249 5,3 78 5,8 strada Livezilor IV 

F6 235 3,9 78 4,3 strada Sfantul 
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Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 

pompare 
(m) 

Putere 

pompe 
(m) 

Amplasament Observatii 

Gheorghe nr. 68 

F7 255 4,4 78 4,8 strada Mioritei nr. 36 

F8 70 5,0 109 5,5 strada Tractorului 

F9 70 5,7 159 7,5 strada Tractorului 

Total 39,3 - - - - 

Front de captare Dobroesti 

F10 220 6,0 109 5,5 Dobroesti realizate prin POS 
Mediu F11 220 6,0 159 7,5 Dobroesti 

Total 12 - - - - 

 

 

Figura 4.2-12 - Put forat F5 

Cabinele forajelor si instalatiile hidraulice de la cele 9 foraje F1÷F9, sunt in stare buna de 

functionare. 

B. Racord la sistemul de distributie al municipiului Bucuresti, asigura alimentarea cu apa 

pentru 5% din populatia bransata la sistemul de distributie 

Pentru suplimentarea debitului de apa furnizat de sursa subterana, s-a realizat un bransament la 

reteaua de apa a Municipiului Bucuresti, in zona Bulevardul Biruintei.  

Debitul de apa ce poate fi prelevat prin acest punct este de maximum 10 l/s. In prezent din acest 

punct de racord se alimenteaza o zona a retelei de distributie de aproximativ 6 km.  

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura necesarul de debit pentru etapa de perspectiva. Cele 

doua foraje realizate din alte fonduri, altele decat POS Mediu, nu sunt integrate in SCADA  

Apa prelevata din sursele subterane prezinta depasiri la indicatorii de fier, mangan si amoniu, 

depasiri peste limitele de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii 

Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

4.2.2.1.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

Buletinele de calitate realizate in 2006-2007 care au stat la baza proiectului propus prin POSM au 

aratat numai prezenta amoniului. 
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In cursul anului 2013, in judetul Ilfov, s-a constat o modificare a calitatii apei brute provenite din 

sursa subterana, in raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea 

apei pentru sursele de apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. 

Investigatiile analitice efectuate de catre INCD ECOIND in perioada 2012-2014, au indica o modifi-

care a matricii panzei freatice, poluantii majoritari ale caror concentratii depasesc valorile CMA iden-

tificati in surselor subterana, fiind amoniul, manganul si fierul. 

Acest lucru ar putea fi datorat dezvoltarii rapide si haotice a localitatii la o rata de dezvoltare mult 

mai mare decat cea prognozata la inceputul proiectului POSM. Acesta dezvoltare fara infrastructura 

stradala pregatita a facut ca alimentarea cu apa sa se faca pentru noile cartiere prin puturi private 

realizate cel mai probabil defectuos ducand la o contaminare si strapungere a straturilor acvifere.  

In urma buletinelor de analiza efectuate de ECOIND si anexate in Volumul II- Anexa 2 – Sectiunea 

2.2.1.2. – Buletine de analiza apa potabila Pantelimon, au fost constatate depasiri de concentratii 

maxime admise, conform Legii nr. 458/2002, completata si modificata cu Legea 311/2004, pentru 

indicatorii: amoniu, fier si mangan. 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa din forajele F1- F9 (amplasate in Pantelimon) sunt cele 

din tabelul urmator:  

Tabel 4.2.2.1-3 – Valorile parametrilor fizici, chimici si biologici ai apei brute din forajele F1-F9 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,36 7,6 7,9 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU 1,5 2,4 3,6 5 

Conductivitate µS/cm 600 730 880 2500 

Alcalinitate mval/l 6,1 6,3 6,6 - 

Duritate totala 0G 7,3 8,1 8,7 ≥5 

Carbon Organic To-

tal/Dizolvat 
mgC/l 0,98 1,7 2,5 

Nicio modi-

ficare 

anormala Oxidabilitate (CCO-

Mn) 
mgO2/l 2 1,6 2,4 5 

Amoniu mg/l 1,3 1,65 2,2 0,5 

Mangan µg/l 72 105 140 50 

Fier  µg/l 60 45 120 200 

Arsen µg/l - - - 10 

Calciu mg/l 20 24 35 - 

Sulfat mg/l 4 16 23 250 

Sulfuri si Hidrogen 

sulfurat 
µg/l <20 <20 <20 100 

Nitrati mg/l <0,1 1,6 5,5 50 

Nitriti mg/l <0,1 0,1 0,12 0,5 

Gama temperaturilor 

din proiectare 
oC 

>10oC 

Temperatura influentului se considera constanta 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa de amestec din forajele F10 si F11 (amplasate in 

Dobroiesti), prevazute prin POS Mediu sunt prezentate in tabelul urmator. 

Tabel 4.2.2.1-4 – Valorile parametrilor fizici, chimici si biologici ai apei brute din forajele F10 -F11 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,3 7,6 7,8 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU 3 5 9,7 5 

Conductivitate µS/cm - - - 2500 
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Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

Alcalinitate mval/l  4,9 6,5 - 

Duritate totala 0G  9,2 9,8 ≥5 

Carbon Organic To-
tal/Dizolvat 

mgC/l - - - 
Nici o 
modif. 
Anormala 

Oxidabilitate (CCO-
Mn) 

mgO2/l 0,5 1,1 1,8 5 

Amoniu mg/l 0,5 0,56 0,65 0,5 

Mangan µg/l 120 218 250 50 

Fier  µg/l 220 285 300 200 

Arsen µg/l 0,3 0,7 1,5 10 

Calciu mg/l 30 40 60 - 

Sulfat mg/l 80 120 160 250 

Sulfuri si Hidrogen 

sulfurat 
µg/l <0,01 <0,01 <0,01 100 

Nitrati mg/l 2 3,7 6 50 

Nitriti mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor 
din proiectare 

oC 
>10oC 
Temperatura influentului se considera constanta 

Concluziile studiului de tratabilitate efectuat ȋn perioada 2013-2014 

In cadrul studiului de tratabilitate efectuat de INCD ECOIND, prezentat in Volumul II - Anexa 9 – 

Sectiunea 9.5.11 – Studiu tratabilitate Ilfov – zonal, au fost analizate diverse solutii pentru potabili-

zare avand ca scop: 

- reducerea fierului si manganului; 

- eliminarea amoniului; 

- dezinfectie finala.    

Conform recomandarilor studiului de tratabilitate schema de tratare de tratare propusa este: 

- 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 

- Dezinfectie; 

4.2.2.1.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa pentru perioada 2010 - 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.2.1-5 – Productia de apa in sistemul de alimentare cu apa Pantelimon 

u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

m3/an 415.589 825.644 737.528 561.486 482.400 

m3/zi 1.138,60 2.262,04 2.020,62 1.538,32 1.321,55 

Sursa: Master Plan actualizat si Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 
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Variatia lunara a productiei de apa pentru anii 2013 si 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.2.1-6 – Variatia lunara a productiei de apa in Pantelimon 

An 
Ianuarie 

m3 

Februarie 

m3 

Martie 

m3 

Aprilie 

m3 

Mai 

m3 

Iunie 

m3 

Total 

m3/an 

2014 33.080 39.437 30.305 32.075 45.486 42.109  

2013 67.067 41.274 35.189 37.468 53.536 39.107  

An 
Iulie 

m3 

August 

m3 

Septembrie 

m3 

Octombrie 

m3 

Noiembrie 

m3 

Decembrie 

m3 
 

2014 54.887 51.041 41.278 46.293 22.416 43.993 482.400 

2013 47.455 62.376 41.267 36.945 50.263 49.569 561.486 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-13 - Variatia productiei lunare de apa pentru anii 2013 si 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim produs este in timpul verii (august, iulie) 

si in perioada sarbatorilor de iarna 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 06.04.2015 - 10.04.2015 au aratat o 

caracteristica a consumului orar din sistemul de alimentare Pantelimon, in care se inregistreaza prac-

tic trei varfuri de consum in juru orelor 7, 14 si 20 asa cum rezulta din figura de mai jos. 
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Figura 4.2-14 - Variatia orara a consumului zilnic 

Surse de apa potentiale  

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (puturi forate) sau conectarea la reteaua de ditributie a 

Municipiului Bucuresti.  

4.2.2.1.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce deserveste sistemul de alimentare cu apa Pantelimon, are o lungime to-

tala de 6.532 m si in componenta urmatoarele tronsoane: 

Tabel 4.2.2.1-7 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

De la forajele F1, F2 si F3 la gospodaria 

de apa Pantelimon 

110, 125, 

160 
PEID 1.390 

Realizata 

prin POS 

Mediu 

De la Forajele F4, F5, F6 si F7 la 

gospodaria de apa Pantelimon 
90,110,180,  

200 
PEID 1.550 

Reabilitata 

prin POS 

Mediu 

De la forajele F8 si F9 la gospodaria de 

apa Pantelimon 
125 PEID 630 - 

De la forajele F 10 si F11 la gospodaria 

de apa Dobroesti 90 PEID 92 

Realizata 

prin POS 

Mediu 

De la gospodaria de apa Dobroesti la 

retea distributie Pantelimon 280 PEID 2.180 

Realizata 

prin POS 

Mediu 

De la punctul de racord din strada 

Biruintei la retea distributie Pantelimon 
160 PEID 690 - 

Total   6.532  
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Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.2.1.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa GA - Pantelimon are in componenta urmatoarele obiecte: 

- Tratare apa prin intermediul statiei de clorinare; 

- Rezervor; 

- Statie de pompare; 

- Constructii anexe 

Tratarea apei 

Potabilizarea apei distribuita in retea se efectueaza in cadrul gospodariei de apa Pantelimon printr-o 

unitate de dezinfectie cu clor gazos prevazuta prin POS Mediu.  

Statia de clorinare include: 

- 1+1 dozatoare de clor capacitate max 4000 g/h (pentru dezinfectie) si instalatiile aferente; 

- 1+1  dozatoare de clor capacitate max 500 g/h (pentru corectie clor) si instalatiile aferente; 

- instalatie de neutralizare a scaparilor de clor ce include rezervor solutie de neutralizare si 

instalatiile aferente; 

- 1+1 recipienti de clor de 565 kg; 

- instalatiile sanitare si de ventilatie aferente.  

Deficiente: 

Sistemul de tratare existent (statia de clorinare) nu asigura potabilizarea apei. 

Rezervoare 

Gospodaria de apa Pantelimon este prevazuta cu 2 rezervoare de inmagazinare cu o capacitate de 

300 m3 fiecare. Rezervoarele au structura supraterana cu forma circulara si au fost reabilitate in ca-

drul lucrarilor finantate prin POS Mediu. 

In amplasamentul gospodariei de apa este in executie – din fondurile proprii ale Operatorului - un 

rezervor cu capacitatea de 1000 m3 cu structura supraterana metalica. 

Dupa finalizarea acestor lucrari, capacitatea de inmagazinare asigurata de cele 3 rezervoare din GA 

Pantelimon va fi de 1.600 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-15 - Rezervoare 2x300 mc 
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Deficiente: 

Rezervoarele de inmagazinare sunt constructii noi, nu prezinta deficiente.  

Statia de pompare 

Statia de pompare din cadrul gospodariei de apa Pantelimon are urmatoarele caracteristici:  

Tabel 4.2.2.1-8 – Statie de pompare existenta GA Pantelimon: 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 
Putere (kW) Tip pompa Observatii 

SPex 101 34 9,2 2+1 Grundfos 

a fost reabili-

tata prin POS 

Mediu 

Statia de pompe este o cladire subterana, amplasata intre cele doua rezervoare cu capacitatea de 

300 m3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-16 - SP Pantelimon 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Gospodaria de apa GA - Dobroesti (prevazuta prin POS Mediu), are in componenta urmatoarele 

obiecte: 

- Tratare apa prin intermediul statiei de clorinare; 

- Rezervor de inmagazinare; 

- Statie de pompare; 

- Constructii anexe. 

Tratarea apei 

Tratarea apei consta in dezinfectie cu clor. Prin POS Mediu s-a prevazut o statie de clorinare – struc-

tura metalica - precum si instalatiile aferente care cuprind: 

- 1+1 dozatoare de clor capacitate max 4000 g/h (pentru dezinfectie) si instalatiile aferente; 

- 1+1  dozatoare de clor capacitate max 200 g/h (pentru corectie clor) si instalatiile aferente; 

- instalatie de neutralizare a scaparilor de clor ce include rezervor solutie de neutralizare si 

instalatiile aferente; 
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- 1+1 recipienti de clor de 565 kg; 

- instalatiile sanitare si de ventilatie aferente.  

Deficiente: 

Sistemul de tratare existent (statia de clorinare) nu asigura potabilizarea apei. 

Rezervor de inmagazinare  

In gospodaria de apa Dobroesti exista un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 2.400 m3..  

Capacitatea totala de inmagazinare de care dispune sistemul de alimentare cu apa Pante-

limon, asigurata de rezervoarele din cele doua gospodarii de apa (Pantelimon si 

Dobroesti), este de 4.000 m3. 

Deficiente: 

Din punct de vedere constructiv, rezervoarele de inmagazinare sunt constructii noi, insa prezezinta 

deficiente din punct de vedere al capacitatii totale de inmagazinare, aceasta fiind insuficienta pentru 

etapa de perspectiva. 

 

Statie de pompare 

Presiunea necesara in reteaua de distributie Pantelimon alimentata din gospodaria de apa Dobroiesti, 

este asigurata de o statie de pompare cu urmatoarele caracteristici:  

Tabel 4.2.2.1-9 – Statie de pompare existenta in GA Dobroesti: 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 
Putere (kW) Tip pompa Observatii 

SPex 202 26 - 2+1 
a fost realizata 

prin POS Mediu 

Deficiente:  

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in retea in caz de incendiu este necesara prevederea 

unei pompe suplimentare. 

Constructii anexe 

Exista o constructii anexa de tip pavilion administrativ prevazute cu un compartiment pentru dispe-

ceratul SCADA atat in cadrul gospodariei de apa Dobroesti cat si gospodariei de apa Pantelimon. 

Deficiente: 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel incat sa preia informatiile de natura tehnica 

la nivel local si transmiterea acestora catre dispeceratul central. 

4.2.2.1.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Pantelimon are o lungime totala de 72.400 m, astfel: 

Tabel 4.2.2.1-10 – Retea de distributie Pantelimon 

Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 50 ÷ 200 PEID 40.000 
Realizata in anul 1972 - 

functionala 

2 110 ÷ 280 PEID 32.400 Prevazuta prin POS Mediu 
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anul 2014 

TOTAL 72.400  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 4.573 bucati din care, 2.434 

bucati existente si 2.139 bucati propuse prin POS Mediu.  

Deficiente: 

Numai o parte a populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, fiind necesara ex-

tinderea retelei de distributie in localitatea Pantelimon.  

4.2.2.1.1.7 Zone de protectie sanitara 

La foraje, gospodaria de apa si statiile de pompare din retea exista zone de protectie sanitara con-

form Hotararii nr. 930 din 11.08.2005.  Imprejmuirea zonei de protectie sanitara se afla in stare bu-

na  

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.2.1.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Pantelimon este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional 

Apa Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea sis-

temelor de utilitati aferente acestora.  

4.2.2.1.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.2.1.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul de apa facturat pentru anul 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.2.1-11 – Consumul total de apa facturat in anii 2013 si 2014 Pantelimon 

u.m. 2013 2014 

m3/an 326.698 347.497 

m3/zi 395.063 952,05 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale/consum public. 

Tabel 4.2.2.1-12 – Consumul curent de apa in Pantelimon, in 2014 
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Consum de apa 
Unitate de 

masura 
Valoare 

Consum de apa casnic 

106 m3/an. 0,328 

m3/zi 899,33 

Consum de apa non-casnic 
106 m3/an. 0,0192 

m3/zi 52,72 

Consum total de apa (casnic + 

non-casnic) 

106 m3/an. 0,348 

m3/zi 952,05 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 97,3 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.2.1.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent 

balanta de apa este urmatoarea”: 

 Figura 4.2-17 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon –  anul 2014 

              Sursa: Operatorul Regional 

Pierderile de apă aparente se datorează consumurilor neautorizate (racordurilor ilegale și modificări-

lor ilegale ale contoarelor).  

m3/an

27,96%

55.674 m3/an

0 m3/an

19.561 m3/an

40,9%

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi pe bransamente

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

15,6%

128.873 m3/an

26,7%

Pierderi reale

75.235

53.638 m3/an

Pierderi de apă

12.604 m3/an

11,1% 2,6%

134.903 m3/an

482.400 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

41.034 m3/an

8,5% Apa nefacturată

73,3% 6.030 m3/an

1,3% 1,3%

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

6.030 m3/an

353.527 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

0 m3/an

150.048 m3/an

72,0%

347.497

72,04%31,1%

11,5%

4,1%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

197.449 m3/an

347.497 m3/an Consumul necontorizat facturat m3/an

Consumul autorizat
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Pierderile fizice sunt datorate în exclusivitate modului de gestiune a avariilor din cadrul rețelei de dis-

tribuție precum și a modului de soluționare a pierderilor detectabile. Nu s-au constatat pierderi pro-

venite de la rezervoarele de înmagazinare sau de la conductele de aducțiune care au lungimi scurte 

și nu sunt supuse la variații mari și dese de presiune. In aceste condiții pentru anii 2014 și 2016 ba-

lanțele sistemului sunt identice cu cele ale rețelei de distribuție. 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordarea de „jos in sus” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 – Masuratori de debite in sistemele de ali-

mentare cu apa (abordare de „jos in sus”). 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 06.04.2015 - 10.04.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.2 – Studiu balanta apa 

potabila Pantelimon) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost ana-

lizata ziua cu debitul minim de noapte respectiv 9.04.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 9.04.2015, respectiv 748,12 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 3-4 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.2.1.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 3-4 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 3.07 m3 in ora de referinta. 

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.2  Studiu balanta apa potabila Panteli-

mon, in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de con-

sum minim este de 6,19 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 3-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 21,69 pentru ziua de 9.04.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 9.04.2015 este: 

CARL masurat = 6,19 x 21,69 x 365 = 49,005,30m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (75.235 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 
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In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.2.1-13 - Starea retelei de distributie – sistem de alimentare cu apa Pantelimon 

Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

NRW (%) 27,97 C5 (Manual OR) 

Stare inacceptabila - se cer actiuni imediate 

pentru imbunatatirea performantei indicatorului 

relevant. Este un indiciu ca ar fi trebuit luate 

masuri din timp. 

LKN 

(m3/an/km) 
1.880,88 C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

ELI 0.52 C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

ILI 4,38 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

A (WBI) Alte masuri suplimentare decat cele de 

intretinere pot deveni neeconomice. 

l/racord/zi 84,68 A (WBI) 
Alte masuri suplimentare decat cele de 

intretinere pot deveni neeconomice. 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie. 

Deoarece indicatorul ILI a rezultat ca fiind cuprins intre 1 si 4, rezulta ca sistemul de apa este intr-o 

stare foarte buna, singurele masuri care ar trebui luate fiind formarea unor echipe dotate si calificate 

pentru detectarea si repararea fisurilor in timpi cat mai redusi precum si echiparea retelei de 

distributie cu debitmetre si traductori de presiune pentru reducerea zonei potentiale de avarie. 

Totodata se vor asigura dotarile necesare pentru detectarea si repararea performanta a avariilor. 

Conform balantei prezentate mai sus, valoarea mare a NRW rezulta din componenta comerciala, 

componenta reala indicand o stare tehnica buna a sistemului, ceea ce este normal pentru vechimea 

relativ mica a lucrarilor. Din valoarea NRW in concurenta cu ILI si mai ales cu rezultatele 

masuratorilor directe, se poate concluziona ca eforturile de reducere a componentei comerciale (ra-

corduri ilegale/consumuri fara plata/consumuri necontorizate respectiv erori de masura/citire) trebu-

ie sustinute de urgenta. 

Pentru mentinerea indicatorilor de performanta privind pierderile reale, prin proiect si prin manage-

mentul operatorului se va urmari aplicarea unei strategii de monitorizare a sistemului de distributie 

pentru detectare si interventie rapida asupra avariilor. 

4.2.2.1.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.3.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Evolutia prognozata a consumului casnic 
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In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (18.365 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata o crestere a populatiei - conform 

recensamantului din anul 2011 - astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (28.424), gradul 

de conectare real, la nivelul anului 2014, este de 64,61%. Prin acest proiect se urmareste realizarea 

extinderilor necesare pentru reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie conectata pana in 

anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, in functie de dezvoltarea 

localitatii, pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  
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Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, este necesara crearea unui concept modern de operare, 

inclunzand automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune) Dupa 

implementarea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea 

performantelor tehnice in privinta pierderilor.. 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor:  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere sistem; 

 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse până în 2023 la 

maximum 5 % din volumul de apă produs și vor continua să scadă până în 2045. Aceasta 

va fi posibilă prin implementarea măsurilor de management comercial adecvat, finalizate in 

primul rând cu eliminarea consumurilor neautorizate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (rețele și racorduri) nu va depăși valoarea de 1,4. In funcție de 

valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de 

conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost cal-

culat CARL pentru lucrările noi implementate în 2023; 

 Lucrările din cadrul programului POS Mediu vor fi caracterizate la data implementării 

POIM printr-un indice ILI de max 2,1 având in vedere ca nu sunt implementate încă sis-

temele de monitorizare parametrii rețea. In funcție de valoarea ILI și a pierderilor unita-

re (pe m de presiune și branșament sau lungime de conductă de distribuție) utilizate și 

in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost calculat CARL pentru lucrările noi im-

plementate în 2023; 

 ILI (și implicit CARL) pentru lucrările existente va fi redus cu minimum 10% până in 

2023. Astfel ponderea sistemului existent la care se adaugă pierderile estimate pentru 

lucrările amintite anterior au condus la o valoare ILI de 2,53 pentru sistemul dezvoltat în 

anul implementării proiectului. NRW nu va depăși 15% din volumul anual intrat în rețea-

ua de distribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. În 

acest mod ILI nu va depăși 3,91 iar NRW, 20% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea numă-

rului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

 Presiunea medie pe rețeaua de distribuție asociată debitului zilnic mediu din anii de refe-

rință este obținută pe baza modelului hidraulic al rețelei cunoscând consumul estimat și 

faptul că NRW pentru sisteme noi și reabilitate trebuie să aparțină intervalului 10 – 20% 

din volumul de apă distribuit; 
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 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Pentru fiecare an de perspectivă s-a estimat atât balanța volumului produs (rețeaua de distribuție) 

cât și cea la sursă (pentru întregul sistem). 

Balanța la sursă s-a elaborat prin adăugarea volumelor de pierderi estimate pentru aducțiune, rezer-

voare și proces tehnologic la valoarea pierderilor reale și a pierderilor autorizate nefacturate din ca-

drul balanței volumului produs. 

Pentru balanța la sursă au luate în considerare următoarele: 

 Pierderile pe aducțiunea apei de la sursă nu depășesc cca. 0,4 m3/km/zi; 

 Pierderile tehnologice din cadrul liniei de tratare a apei brute nu depășesc 4% din volu-

mul intrat în sistem luând in considerare: completări volum apă necesar spălare filtre, 

spălare anuală bazine și rezervoare, necesar preparare soluții reactiv, etc.; 

 Pierderile accidentale prin deversări necontrolate la rezervoare nu vor depăși 0,3% din 

volumul intrat în sistem 

Balantele de apa realizate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045, sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.2.      

Tabel 4.2.2.1-14 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 1.321,64 5.801,06 10.951,56 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din 

unitatile de productie) 
m3/zi 1.321,64 5.524,82 10.430,06 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in 

sistem - volum vandut) 
m3/zi 369,60 1.104,96 2.607,52 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pier-

deri tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 27,96 19,05 23,81 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare 

m3/zi 206,12 514,70 1.735,97 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 15,60 9,32 16.64 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 84,68 70,08 145,00 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura 

retelei de distributie ( ILI asa cum este 

definit IWA ) 

 4,38 2,53 3,91 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta. 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
74 

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.2.1-15 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Pantelimon  

Cererea 
de apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 28.424 36.911 38.729 43.186 47.504 51.605 55.424 

Populatie 
conectata pers. 9.249 36.911 38.729 43.186 47.504 51.605 55.424 

Consum 
specificde 
apă casni-
că l/om zi 97,24 103,00 105 105 110 115 120 

Consum 
casnic de 

apă  

m3/an 328.256 1.387.669 1.484.289 1.655.103 1.907.286 2.166.120 2.427.571 

m3/ zi 899,33 3.801,83 4.066,55 4.534,53 5.225,44 5.934,58 6.650,88 

Consum 
non-casnic  
de apă 

m3/ an 19.241 326.406 344.351 407.009 489.879 545.943 618.007 

m3/ zi 52,72 894,26 943,43 1115,09 1342,14 1495,73 1693,17 

Consum 
total de 
apă (Cas-
nic + non-

casnic) 

m3/ an 347.497 1.714.075 1.828.640 2.062.112 2.397.165 2.712.063 3.045.578 

m3/ zi 952,05 4696,10 5009,97 5649,62 6567,58 7430,31 8344,05 

NRW 

m3/ an 134.903 403.312 404.004 455.581 564.039 718.861 951.744 

m3/ zi 369,60 1104,96 1106,86 1248,17 1545,31 1969,48 2607,52 

% 27,97% 19,05% 18,10% 18,10% 19,05% 20,95% 23,81% 

Cererea 
totală de 
apă, inclu-
siv NRW 

m3/ an 482.400 2.117.387 2.232.644 2.517.693 2.961.204 3.430.924 3.997.322 

m3/ zi 1.321,64 5.801,06 6.116,83 6.897,79 8.112,89 9.399,79 10.951,57 

 
 

 

Datorita dezvoltarii zonei se vor modifica si obiceiurile de consum, astfel incat consumul specific pe 

locuitor va creste de la 97 l/om/zi pana la 103 l/om/zi in 2023, dar dupa 2023 consumul specific va 

creste odata cu dezvoltarea economica a zonei pana la 120 l/om/zi.  
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Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pentru sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- Ane-

xa 3 – Sectiunea 3.3.3. – Sistem de alimentare cu apa Pantelimon.  

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.2.1-16 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Pante-

limon  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 10.951,56 

Q zi max m3/zi 14.237,03 

Q orar max m3/h 824,13 

Q med m3/an 3.997.321 

An de perspectiva 2045 

4.2.2.1.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatea Pantelimon este una din zonele urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Ast-

fel, sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite 

in sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. In ul-

timii ani s-a constatat o modificare semnificativa a calitatii apei brute provenite din sursa subterana, 

in raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea apei pentru sursele 

de apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. Investigatiile 

analitice au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii amoniu, mangan si 

fier. Actualele sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei 

in parametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.2.1-17 – Deficiente sistem de alimentare cu apa Pantelimon 

Element Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa actuala (atat racordul la reteaua ANB cat si cea sub-

terana) nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit 

pentru etapa de perspectiva. 

In prezent, valorile parametrilor de calitate pentru fier, 

mangan si amoniu ai sursei subterane de apa sunt depasite. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la 

sursa la gospodariile de apa. 

3 Statii de pompare 
Pentru asigurarea debitelor si presiunii in reteaua de 

distributie este necesara realizarea unei statii de pompare.  

 

4 

Gospodarii 

de apa 

Tratarea apei Avand in vedere calitatea apei subterane care nu este con-

forma cu prevederile Directivei 98/83/CE transpusa in 

Legislatia romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei 

potabile”, completata si modificata cu Legea 311/2004, este 

necesar tratarea apei in vederea reduceri valorilor indicato-
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Element Componente Deficiente principale 

rilor pentru fier, mangan si amoniu. 

Rezervoare Capacitatea de inmagazinare actuala nu este suficienta pen-

tru etapa de perspectiva (*) 

Statii pompare Pentru perspectiva de dezvoltare a sistemului de alimentare 

cu apa, este necesar a se asigura capacitatea de pompare in 

caz de incendiu 

5 Reteaua de distributie 
Reteaua de distributie actuala nu asigura accesul la o apa 

de calitate pentru toti locuitorii; 

6 SCADA 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel 

incat sa preia informatii de natura tehnica la nivel local si 

transmiterea acestora catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.4. – Sistem de alimentare cu apa Pantelimon 

(*) –Nu se prevad investitii pentru extinderea rezervoarelor de inmagazinare (datorita lipsei de 
spatiu) dar se va asigura din sursa ANB suplimentul de debit maxim orar necesar, ce va fi distribuit 
direct in reteaua de distributie.   
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4.2.3 SISTEME ZONALE DE ALIMENTARE CU APA CU SURSA SUBTERANA 

Un numar de 19 de sisteme de alimentare cu apa au sursa de apa asigurata prin captare din subte-

ran prin foraje de adancime. 

4.2.3.1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POSTA-BALACEANCA 

Localitatile Posta si Balaceanca sunt situate in comuna Cernica din judetul Ilfov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-18 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Posta- Balaceanca 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Posta si Balaceanca din cadrul UAT Cernica.  

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca, la nivelul anului 2014, 

este:  

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Cernica 

Posta 730 

Balaceanca 3.090 

Total 3.820 

4.2.3.1.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa existent in localitatile Posta si Balaceanca este realizat prin PNDR – 

Mausura 322 si cuprinde urmatoarele obiecte.  

 Sursa subterana: 2 foraje de mare adancime; 

 Aductiune; 

 Gospodaria de apa are in componenta: 

- statie de clorinare; 

- rezervoare 2x300 m3; 

- statie pompare a apei catre consumatori; 

 Retea de distributie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cernica,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
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Figura 4.2-19 - Schema sistemului de alimentare cu apa Posta Balaceanca 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Posta - Balaceanca s-a realizat avand la baza con-

siderente de natura tehnica,  in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi para-

metri tehnici ai obiectelor aflate in diverse stadii de implementare in anul de referinta 

2014. 

Tabel 4.2.3.1-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Posta Balaceanca  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 3.820 4.090 4.459 

Populatia conectata locuitor 0 2.673 2.673 

Rata de conectare % 0 65,35 59,94 

Grad contorizare % 0 100 100 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.1.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este asigurata prin 2 puturi forate cu o capatitate totala de 5.72 l/s.  

Tabel 4.2.3.1-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Posta - Balaceanca 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime pompare 
(m) 

Putere pompe 
(m) 

Observatii 

P1 180 2,86 41 2,2 realizate prin PNDR 
M322 P2 180 2,86 53 3,0 

Total 12 - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-20 - Foraj P1 

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura necesarul de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Posta Balaceanca la etapa de perspectiva.  

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri la indicatorii microbiologici, Fe si Mn si amoniu, 

depasiri peste limitele de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii 

Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

Este necesar atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valorile 

indicatorilor depasiti in limitele corespunzatoare. 
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4.2.3.1.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In urma efectuarii buletinelor de analiza nr. 2091/B si 2092/B din 08.11.2013 de catre ECOIND 

Bucuresti, pentru apa bruta prelevata din acela 2 foraje, au fost confirmate depasiri de concentratii 

maxime admise conform Legii nr. 458/2002 pentru: 

- Indicatori microbiologici; 

- Indicatori fier si mangan; 

- Indicator amoniu. 

Buletinele de analiza sunt anexate prezentei documentatii in Volumul II – Anexa 2 – Sectiunea 

2.2.1.3. – Buletin de analiza apa potabila Cernica, Posta – Balaceanca. 

Concluziile studiului de tratabilitate 

Pentru asigurarea calitatii apei preluata din cele 2 foraje existente ale sistemului, este necesara tra-

tarea apei pentru eliminarea amoniului prin nitrificare biologica, retinere fier si mangan in filtre de 

nisip si reducerea incarcarii organice dizolvate prin adsorbtie in filtre cu carbune activ granular si ul-

terior clorinarea apei pentru dezinfectie. 

4.2.3.1.1.3 Cantitatea de apa 

In prezent, sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca nu este pus in functiune deoarece sur-

sa subterana nu indeplineste conditiile de calitate a apei potabile, ca urmare nu se pot prezenta date 

cu privire la consumurile de apa. 

Surse de apa potentiale   

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (puturi forate) sau conectarea la reteaua de ditributie a 

Municipiului Bucuresti. 

4.2.3.1.1.4 Aductiunea 

Conducta de aductiunea ce deserveste sistemul de alimentare cu apa Posta-Balaceanca, are o lungi-

me totala de 665 m: 

Tabel 4.2.3.1-3 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

De la forajele P1, P2  la gospodaria de 

apa 
63 ÷ 140 PEID 665 

realizata 

prin PNDR 

M322 

Total   665  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.1.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa care deserveste sistemul Posta-Balaceanca, este amplasata in localitatea Posta si 

are in componenta: rezervoare, statie de clorare si statie de pompare a apei la consumatori. 
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Tratarea apei 

Dezinfectia apei distribuita consumatorilor este asigurata prin clorinare. Statia de clorinare este am-

plasata in cadrul gospodariei de apa Posta. 

Instalatia de clorinare este adapostita intr-o cabina prefabricata, dublu compartimentata. Capacita-

tea statiei de clorinare este de 500 g/h clor. Instalatia de clorinare folosita este cu clor gazos, cu re-

glarea automata a dozei de clor in functie de valoarea debitului de apa bruta pompat in rezervor si 

de valoarea clorului rezidual, cu comutare automata de pe butelia goala pe butelia plina si montarea 

regulatoarelor de vacuum pe cate o teava colectoare, incalzita - fixata pe perete. 

Deficiente: 

Instalatia de clorinare nu asigura potabilizarea apei pentru etapa de perspectiva, fiind necesara ex-

tindere de capacitate a acesteia. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei pentru asigurarea compensarii orare si zilnice se realizeaza in 2 rezervoare de 

300 m3, cu structura semiingropata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-21 - Rezervoare 2 x 300 m3 

Deficiente: 

Este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare a sistemului de alimentare avand in vedere 

populatia prognozata la etapa de perspectiva si extinderea retelei de distributie. 

Statii de pompare 

Statia de pompare este amplasata in camera de vane a rezervoarelor 2x300 m3. 

Tabel 4.2.3.1-4 – Statie de pompare existenta Posta - Balaceanca 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 23 40 - 
4+1 montate pe 

sasiu comun 

a fost realizata 

prin PNDR M322 

Deficiente: 

Pentru asigurarea presiunii apei in reteaua de distributie la etapa de perspectiva, este necesara su-
plimentarea capacitatii de pompare a statiei. 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei.  
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4.2.3.1.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a localitatilor Posta si Balaceanca are o lungime totala de 10.134 m, din care 

3.700 m in localitatea Posta si 6.434 m in localitatea Balaceanca. 

 Tabel 4.2.3.1-5 – Retea de distributie Posta-Balaceanca 

Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 

Material Lungime 

(m) 

Observatii 

1 32 

PEID 

1.985 

Realizata prin PNDR M322 in 

anul 2010 

2 40 1.800 

3 50 1.379 

4 63 826 

5 75 324 

6 90 1.331 

7 110 383 

8 140 44 

9 160 1.712 

10 180 350 

TOTAL 10.134  

Numarul de bransamente propus prin programul PNDR, pe reteaua de distributie este de 514 bucati. 

Deficiente: 

In prezent, reteaua de distributie nu este pusa in functiune, deoarece sursa de apa nu indeplineste 

conditiile de calitate.  

Numai o parte a populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, fiind necesara ex-

tinderea retelei de distributie in localitatile Posta si Balaceanca. 

4.2.3.1.1.7 Zone de protectie sanitara 

Pentru amlasamentul captarii si al gospodariei de apa exista zone de protectie sanitara conform 

Hotararii nr. 930 din 11.08.2005 si in stare tehnica buna.   

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.1.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Posta-Balaceanca este exploatat si intretinut de catre Operatorul Re-

gional Apa Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploa-

tarea sistemelor de utilitati aferente acestora.  
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4.2.3.1.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.1.2.1 Consumul actual de apa  

In prezent sistemul de alimentare cu apa Posta - Balaceanca nu este pus in functiune datorita 

calitatii apei neconforme cu legislatia in vigoare si ca urmare nu se pot prezenta date cu privire la 

consumurile actuale de apa. 

4.2.3.1.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

In localitatile Posta Balaceanca locuitorii folosesc surse proprii de apa intrucat sistemul de alimentare 

cu apa nu este pus in functiune si ca urmare nu se pot prezenta informatii referitoare la balanta apei, 

respectiv un nivel actual al pierderilor de apa. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.3.1.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.2. – Sistem de alimentare cu apa Posta – Balaceanca. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect se va realiza asigurarea sistemului de apa cu o sursa calitativa corespunzatoare 

normelor romanesti si europene, astfel incat, toata populatia sa beneficieze de o apa de calitate. 

Se vor executa toate extinderile necesare la reteaua de apa astfel incat intreaga populatie sa fie co-

nectata pana in anul 2023. 

Dupa implementarea proiectului POIM prin extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu 

apa, gradul de confort al populatiei va creste implicit consumul de apa specific va avea o tendinta de 

crestere.  

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare, in special a institutiilor, odata cu cresterea 

populatiei dar si a activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). Dupa implementa-

rea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea performan-

telor tehnice in privinta pierderilor.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

de perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Gradul de conectare si contorizare a populatiei va fi de 100%; 
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 Consumul autorizat va fi calculat pe baza debitului mediu de consum (casnic, institutional - 

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi mentinute la maxi-

mum 3 % din volumul de apa produs si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin imple-

mentarea masurilor de management comercial adecvat; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (executate prin POIM) nu va depăși valoarea de 1,4 și pentru ce-

le care nu sunt puse în funcțiune, valoarea 1,7. In funcție de valoarea ILI și a pierderilor 

unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de conductă de distribuție) utiliza-

te și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost calculat CARL pentru lucrările amin-

tite. Pentru sistemul dezvoltat în anul 2023 ILI calculat este de 1,51 iar NRW nu va de-

păși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de distribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem nou, operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. 

În acest mod ILI nu va depăși 2,35 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea numă-

rului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul esti-

mat si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 

– 20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 se regasesc in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.4. – Studiu balanta apa potabila Posta - Balaceanca 

Tabel 4.2.3.1-6 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Posta-

Balaceanca 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 558,56 889,48 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 

553,03 890,57 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 
m3/zi 60,83 124,68 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 10,89 13,86 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 
m3/zi 40,37 88,39 
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Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

tratare 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 7,30 9,9 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 31,68 51,68 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,51 2,35 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.3.1-7 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Posta –

Balaceanca 

Cererea de apă u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 3820 4.459 4.612 4.988 5.347 5.682 5.986 

Populatie conec-
tata pers. 

- 4.459 4.612 4.988 5.347 5.682 5.986 

Consum 
specificde apă 
casnică l/om zi 

- 90 90 95 100 100 105 

Consum casnic 
de apă  

m3/an - 146.478 151.504 172.959 195.166 207.393 229.413 

m3/ zi - 401,31 415,08 473,86 534,70 568,20 628,53 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an - 35.193 36.533 41.692 45.391 49.264 53.388 

m3/ zi - 96,42 100,09 114,23 124,36 134,97 146,27 

Consum total de 
apă (Casnic + 
non-casnic) 

m3/ an - 181.671 188.038 214.651 240.557 256.657 282.802 

m3/ zi - 497,73 515,17 588,09 659,06 703,17 774,80 

NRW 

m3/ an - 22.204 22.982 26.235 32.434 37.916 45.508 

m3/ zi - 60,83 62,97 71,88 88,86 103,88 124,68 

% - 10,89% 10, 9% 10,89% 11,88% 12,87% 13,86% 

Cererea totală 
de apă, inclusiv 
NRW 

m3/ an - 203.875 211.020 240.887 272.991 294.573 328.310 

m3/ zi - 558,56 578,14 659,96 747,92 807,05 899,48 
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Dupa implementarea proiectului POIM, consumul specific pe locuitor va creste de la 90 l/om/zi pana 

la 105 l/om/zi in anul 2045, odata cu dezvoltarea economica a zonei . 

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II, Anexa 3 - 

Sectiunea 3.3.2. – Sistem de alimentare cu apa Posta – Balaceanca. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.1-8 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Posta-

Balaceanca  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 659,96 899,48 

Q zi max m3/zi 857,95 1169,32 

Q orar max m3/h 90,04 118,21 

Q med m3/an 243.355 328.310 

An de perspectiva  2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare;  

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.1.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatile Posta si Balaceanca sunt zone urbane ale judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Astfel, 

sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite in 

sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta calitatea apei.  

Investigatiile analitice au indicat depasiri ale concentratiilor maxime admisibile pentru indicatorul 

amoniu cat si a parametrilor microbiologici, la forajele existente. Actualul sistem de tratare – statia 

de clorinare, nu asigura potabilizarea apei in parametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 
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Tabel 4.2.3.1-9 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Posta - Balaceanca: 

Element Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa subterana prezinta depasiri maxime adminsibile la va-

lorile indicatorilor microbiologici, fizico-chimici si amoniu. 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de 

debit pentru etapa de perspectiva a localitatilor afereste sis-

temului de alimentare cu apa Posta Balaceanca. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la 

sursa la rezervoare. 

3 

 

Gospodarii 

de apa 

Rezervoare 
Capacitatea de inmagazinare actuala nu este suficienta pen-

tru perspectiva. 

Statii pompare 

Pentru asigurarea debitelor si presiunii in reteaua de 

distributie, este necesara suplimentarea capacitatii de pom-

pare 

Tratarea apei 

Procedeul de tratare existent (clorinarea apei) nu asigura 

potabilizarea apei, fiind necesara prevederea unei statii de 

tratare pentru sursa subterana 

Constructii anexe 

– Pavilion  

administrativ 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ 

pentru crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de 

operare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa.  

5 Reteaua de distributie 
Reteaua de distributie actuala nu asigura accesul la o apa 

de calitate pentru toti locuitorii; 

6 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului de alimentare cu apa. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 - Sectiunea 9.2.3. – Sistem de alimentare cu apa Posta – Balaceanca. 
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4.2.3.2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BRANESTI 

Sistemul de alimentare cu apa Branesti include localitatiile Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei, din 

cadrul UAT Branesti.  

UAT Branesti este situata la extremitatea estica a teritoriului judetului Ilfov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-22 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Branesti 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Branesti, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Branesti 

Branesti 7.937 

Islaz 1.748 

Pasarea 1.440 

Vadu Anei 139 

Total 11.264 

Sistemul de alimentare cu apa existent deserveste in prezent doar localitatea Branesti.   

4.2.3.2.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Branesti este compus dintr-o infrastructura existenta, veche (realizata 

in perioada 1969 – 1972) si una noua (prevazuta prin POS Mediu). 

Sistemul existent, realizat in perioada 1969 – 1972, inainte de implementarea POS Mediu, avea in 

componenta: 

- Sursa subterana: 1 foraj in Branesti; 

- conducta de aductiune de la foraj la castelul de apa in Branesti; 

- un castel de apa amplasat in gospodaria de apa din Branesti; 

- retea de distributie in localitatile Branesti, Pasarea, Islaz si Vadu Anei;  
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Din fonduri ale Consiliului Local in localitatile Pasarea, Islaz si Vadu Anei s-au realizat retele de 

distributie ce ar fi trebuit alimentate din sistemul existent in localitatea Branesti. Din lipsa de fonduri, 
nu s-au realizat conductele de legatura la sistemul existent. In prezent, aceste retele nu sunt date in 
functiune, neavand asigurata sursa de apa.  

In cadrul POS Mediu, au fost prevazute investitii in vederea reabilitarii si extinderii sistemului exis-

tent, astfel: 

- extindere front de captare cu 3 foraje; 

- extindere si reabilitare conducta de aductiune; 

- statie de clorinare noua; 

- rezervor de inmagazinare nou; 

- statie de pompare noua; 

- constructii anexe; 

- extindere si reabilitare retea de distributie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-23 - Schema sistemului de alimentare cu apa Branesti 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare incluse in contractul CL2 „Extindere sisteme de alimenta-

re cu apa si canalizare menajera in localitatile Branesti si Islaz” incluse  initial in POS Mediu, nefinali-

zate  si care nu au fost fazate, vor fi preluate pentru finantare prin POIM.  
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Ca urmare, investitiile prevazute prin proiectul tehnic aferent contractului de executie lucrari CL2 vor 

fi preluate in prezentul Studiu de Fezabilitate, conform adresei SC APA-CANAL ILFOV SA nr. 1154/ 

03.02.2016. 

Aceste investitii, aferente CL2, preluate in prezenta documentatie sunt:  

- Extindere retele de distributie in Branesti si Islaz; 

- Conducta de aductiune pentru localitatea Islaz; 

- Statie de pompare cu rezervor de inmagazinare de 60 m3 si statie de clorinare pentru locali-

tatea Islaz; 

- Retele de canalizare in Branesti si Islaz; 

- Statii de pompare ape uzate in localitatea Islaz si conductele de refulare aferente. 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Branesti s-a realizat avand la baza considerente 

de natura tehnica,  in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri tehnici 

ai obiectelor aflate in anul de referinta 2014 in diverse stadii de implementare. 

Tabel 4.2.3.2-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Branesti  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 11.264 12.255 13.440 

Populatia conectata locuitor 325 10.859 11.184 

Rata de conectare % 2,89 88,60 83,21 

Grad contorizare % 100 100 100 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

*populatie aferenta anului 2014. Conform INS, populatie este in continua crestere, astfel, lucrarile 

realizate prin POS Mediu nu indeplinesc gradul de conformare de 100% propus. 

4.2.3.2.1.1 Sursa de apa 

Sistemul de alimentare cu apa care deserveste in prezent localitatea Branesti are ca sursa un front 

de captare format din 4 foraje, cu o capacitate totala de 21 l/s. 

Tabel 4.2.3.2-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Branesti 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 
pompare 

(m) 

Putere 
pompe 

(m) 

Amplasament Observatii 

F1 - 5 - - 
in incinta Gospo-

dariei de Apa 

Realizat in anul 1979, 
prezinta camin din 

beton ingropat si este 
imprejmuit cu gard 

de protectie 

F2 186 5 - - 
la bifurcatia dru-

mului dinspre 

executate in anul 

2011, prin POS Me-
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Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 

pompare 
(m) 

Putere 

pompe 
(m) 

Amplasament Observatii 

Branesti spre Pas-
area si spre Sindrili-

ta 

diu, prezinta camin 
din beton ingropat si 
este imprejmuit cu 
gard de protectie 

 F3 175 6 - - 
in imediata vecina-
tate a Liceului Te-

oretic Traian Lalescu 

F4 175 5 - - in incinta stadionului 

Total 21 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-24 - Foraj F1 

Deficiente: 

Acuala sursa de apa deserveste numai localitatea Branesti. Celelalte localitati (Islaz, Pasarea si Vadu 

Anei) dispun de zone cu retele de distributie dar nu au asigurata sursa de apa.  

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Branesti (Branesti, Izlaz, Pasarea si Vadu Anei) la etapa de perspectiva.  

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri la indicatorii de fier, mangan si amoniu, depasiri 

peste limitele de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii Apei nr. 

458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

Este necesar atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valorile 

parametrilor in limitele corespunzatoare. 

4.2.3.2.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In cursul anului 2013, in judetul Ilfov, s-a constat o modificare a calitatii apei brute provenite din 

sursa subterana, in raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea 

apei pentru sursele de apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. 

Investigatiile analitice efectuate de catre ALMARO MED in perioada 2012-2014, au indica o modifi-

care a matricii panzei freatice, poluantii majoritari ale caror concentratii depasesc valorile CMA iden-

tificati in surselor subterana, fiind amoniul, manganul si fierul. 

In urma buletinelor de analiza efectuate de ALMARO MED si anexate in Volumul II- Anexa 2 – 

Sectiunea 2.2.1.6. – Buletin de analiza apa potabila Branesti, au fost constatate depasiri de 

concentratii maxime admise conform Legii nr. 458/2002, completata si modificata cu Legea 

311/2004, pentru indicatorii: fier si mangan la forajele (F1, F2, F3, F4) si amoniu la forajele (F1, F2, 

F3, F4). 
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Din punct de vedere microbiologic apele analizate au avut caracteristici care s-au incadrat in general 

in limitele legislatiei in vigoare. 

 

Tabel 4.2.3.2-3 – Valorile parametrilor fizico-chimici ai apei brute  

Parametru u.m. Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,2 7,6 8 6,5 – 9,5 

Turbiditate NTU 1 2,6 5,1 5 

Conductivitate µS/cm 730 780 850 2500 

Alcalinitate mval/l 6 6,5 6,95 - 

Duritate totala 0G 6,8 7,8 9,8 ≥5 

Carbon Organic Total/Dizolvat mgC/l 0,98 2 2,2 
Nici o modifi-

care anormala 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 0,58 2,5 4,9 5 

Amoniu mg/l 0,4 0,8 1,1 0,5 

Mangan µg/l 146 165 180 50 

Fier µg/l 129 165 216 200 

Arsen µg/l <0,5 <0,5 <0,5 10 

Calciu mg/l 19 22 25 - 

Sulfat mg/l 56 78 88 250 

Sulfuri si Hidrogen sulfurat µg/l <20 <20 <20 100 

Nitrati mg/l <0,1 <0,1 <0,1 50 

Nitriti mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din pro-

iectare 
oC 

>10oC 

Temperatura influentului se considera constanta 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate prezentat la Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.4 – Studiu tra-

tabilitate Branesti, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizarea apei, avand ca scop reduce-

rea manganului, fierului si eliminarea amoniului din apa provenita din sursa subterana existenta. 

Conform recomandarilor studiului de tratabilitate, tehnologia de tratare de tratare a apei din foraje 

include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului si amoniului la breakpoint) ; 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare;  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfectie. 

4.2.3.2.1.3 Cantitatea de apa 

Evolutia productiei anuale de apa din ultimii 5 ani, pentru perioada anterioara implementarii proiec-

tului aflat ȋn executie (doar exploatarea a 2 foraje existente) este prezentata in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.2-4 - Productia de apa in ultimii cinci ani in localitatea Branesti 

u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

m3/an 21.447 137.374 179.619 168.835 180.638 

m3/zi 58,76 376,37 492,11 462,56 494,90 

Sursa: Master Plan actualizat si Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anuii 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.2-5 – Variatia lunara a productiei de apa in Branesti 

An 
Ianuarie 

m3 

Februarie 

m3 

Martie 

m3 

Aprilie 

m3 

Mai 

m3 

Iunie 

m3 

Total 

m3/an 

2013 

14.043 14.145 16.284 16.239 15.820 8.705 

168.835 

12.423 15.234 9.625 15.670 14.777 15.870 

An 
Iulie 

m3 

August 

m3 

Septembrie 

m3 

Octombrie 

m3 

Noiembrie 

m3 

Decembrie 

m3 

Total 

m3/an 

2014 

10.220 14.979 14.580 13.772 16.467 14.915 

180.638 

18.161 16.927 17.166 14.735 15.459 13.257 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-25 - Variatia sezoniera a productiei lunare de apa 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim produs este in timpul primaverii/verii si 

in perioada sarbatorilor de iarna 

Surse de apa potentiale:   

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (puturi forate) sau conectarea la reteaua de ditributie a 

Municipiului Bucuresti. 
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4.2.3.2.1.4  Aductiunea 

Conducta de aductiunea ce deserveste sistemul de alimentare cu apa Branesti, are o lungime totala 

de 950 m: 

Tabel 4.2.3.2-6 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 
(m) 

Observatii 

De la forajul F1  la gospodaria de apa 110 ÷ 200 PEID 240 
Reabilitata 
prin POS 
Mediu 

De la forajele F2, F3, F4 la gospodaria 
de apa Pantelimon 110 ÷ 200 PEID 710 

Prevazuta 
prin POS 

Mediu 

Total   950  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune.  

4.2.3.2.1.5 Gospodaria de apa 

Tratarea apei 

Apa distribuita in retea este dezinfectata prin intermediul unei statii de clorinare prevazuta prin POS 

Mediu. Capacitatea dozatoarelor de clor pentru debitul Qzi max = 22 l/s este de 200 g/h. Aparatul 

folosit pentru clorinarea apei utilizeaza sistemul de clorinare sub vacuum. Instalatia functioneaza cu 

2 butelii de clor (1A + 1R), asigurand dozarea neintrerupta a clorului. Aparatul de clorinare, este do-

tat un analizator de clor rezidual si detector de gaz cu senzor apometric de gaz. Capacitatea unei bu-

telii este de 50 kg (40 l).  

Cladirea care adaposteste instalatia de clorinare este de tip cabina prefabricata, dublu compartimen-

tata. O incapere adaposteste dozatoarele si instalatiile aferente iar depozitul de butelii este intr-o al-

ta incapere. Nu sunt prevazute instalatii speciale de neutralizare a pierderilor de clor in aer. 

Deficiente: 

Nu asigura reducerea manganului, fierului si eliminarea amoniului din apa provenita din sursa subte-

rana. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei in gospodaria de apa Branesti, se realizeaza intr-un rezervor de 1.000 m3 cu 

structura supraterana metalica, prevazut prin Pos Mediu. 
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Figura 4.2-26 - Rezervor in gospodaria de apa Branesti 

Castelul de apa amplasat in gospodarie, alimenteaza o bucata de retea de distributie in lungime de 

cca 2 km, acoperind zona celor 4 licee, a stadionului si a Primariei. Structura acestuia este in stare 

avansata de degradare. Odata cu finalizarea lucrarilor prevazute prin POS Mediu, castelul de apa va 

trece in conservare. 

Deficiente:  

Nu este asigurata capacitatea de inmagazinare pentru etapa de perspectiva. 

Statia de pompare 

Reteaua de distributie a apei din localitatea Branesti este alimentata prin intermediul unei statii de 

pompare, avand urmatoarele caracteristici functionale: 

Tabel 4.2.3.2-7 – Statie de pompare existenta Branesti: 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 160 44 7,5 

2+1 Lowara 

montate pe 

sasiu comun, 

cu rezervor 

tampon de 

150 l 

a fost realizata 

prin POS Mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-27 - Statia de pompare Branesti 

Deficiente: 

Nu este asigurata capacitatea de pompare pentru etapa de perspectiva. 

Totodata, prin POS Mediu, in gospodaria de apa a fost prevazut un pavilion administrativ si un atelier 

mecanic. 

Constructii anexe 

Lucrarile la gospodaria de apa, prevazute prin POS Mediu includ si realizarea unei constructii anexe 

de tip pavilion administrativ compartimentat cu atelier mecanic si dispecerat SCADA. 

Deficiente: 

Odata cu extinderea sistemului de alimentare cu apa va fi necesara extinderea conceptului SCADA 

actual. 
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4.2.3.2.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Branesti, insumeaza o lungime totala 

de 58.819 m astfel: 

Localitatea Branesti 

Reteaua de distributie a localitatii Branesti are lungimea totala de 34.841 m, distribuita astfel: 

Tabel 4.2.3.2-8 – Retea de distributie Branesti 

Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 65 ÷ 100 otel 2.000 
Realizata in anul 1972 - 

functionala 

2 32 

PEID 

3.060 

Realizata prin POS Mediu 

anul 2014 

3 40 6.189 

4 50 5.708 

5 63 2.702 

6 75 2.361 

7 90 6.152 

8 110 918 

9 125 1.183 

10 140 394 

11 160 134 

12 180 358 

13 250 3.682 

TOTAL 34.841  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 2.222 bucati (98 existente si 

2.124 propuse prin POS Mediu. 

Deficiente: 

Avand in vedere dezvoltarea localitatii din ultimii ani si a informatiilor primite de la Operator ca nu-

mai o parte a populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, este necesar extinde-

rea retelei de distributie in localitatea Branesti. 

Localitatea Islaz 

Localitatea Islaz dispune de o retea de distributie in lungime de 9.480 m, dar care in prezent nu este 

data in functiune, neavand asigurata sursa de apa. 
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Tabel 4.2.3.2-9 - Retea distributie Izlaz 

Nr. 

Crt 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 32 1.460 

Realizata din fonduri locale, fara 

sursa de apa asigurata, anul 

2014 

2 40 2.028 

3 50 1.983 

4 63 1.613 

5 75 403 

6 90 1.624 

7 110 130 

8 125 239 

TOTAL 9.480  

Lucrarile la reteaua de distributie sunt finalizate si receptionate si pot fi conectate la sursa de apa in 

momentul realizarii acesteia. 

Deficiente: 

Avand in vedere dezvoltarea localitatii si a informatiilor primite de la Operator ca numai o parte a 

populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, este necesar extinderea retelei de 

distributie in localitatea Islaz. 

Localitatea Pasarea 

Localitatea Pasarea dispune de o retea de distributie in lungime de 11.849 m, dar care in prezent nu 

este data in functiune, neavand asigurata sursa de apa. 

Tabel 4.2.3.2-10 - Retea distributie Pasarea 

Nr. 

Crt 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 32 915 

Realizata din fonduri locale, 

fara sursa de apa asigurata, 

anul 2014 

2 40 4.990 

3 50 1.809 

4 63 638 

5 75 888 

6 90 991 

7 125 1.618 

TOTAL 11.849  
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Lucrarile la reteaua de distributie sunt finalizate si receptionate si pot fi conectate la sursa de apa in 

momentul realizarii acesteia. 

Deficiente: 

Pe strada Padurii si pe strada DE257 nu exista retele de alimentare cu apa, fiind necesare extinderi 

in aceste zone. 

Localitatea Vadu Anei 

Localitatea Vadu Anei dispune de o retea de distributie in lungime de 2.649 m, dar care in prezent 

nu este data in functiune, neavand asigurata sursa de apa. 

Tabel 4.2.3.2-11 - Retea distributie Vadu Anei 

Nr. 

Crt. 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 32 90 

Realizata din fonduri locale, 

fara sursa de apa asigurata 

2 40 1.430 

3 50 277 

4 63 293 

5 75 180 

6 90 170 

7 110 209 

TOTAL 2.649  

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.2.1.7 Zone de protectie sanitara 

La foraje si gospodaria de apa exista zone de protectie sanitara ce respecta HG nr. 930 din 

11.08.2005 si se afla intr-o stare buna. 

Deficiente: Nu este cazul 

4.2.3.2.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Branesti este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional Apa 

Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea siste-

melor de utilitati aferente acestora.  

4.2.3.2.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.2.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul de apa facturat pentru anii 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.2-12 – Consumul total de apa facturat in anii 2013 si 2014, Branesti 

u.m. 2013 2014 

m3/an 24.185 25.235 

m3/zi 66,26 69,13 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) consum public si industriali. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

Tabel 4.2.3.2-13 – Consumul curent de apa in Branesti, in 2014 

Cererea de apa u.m. Valoare 

Consum de apa casnic 

106 m3/an 0,0129 

m3/zi 35,34 

 

Consum de apa non-casnic 
106 m3/an 0,012 

m3/zi 33,80 

 

Consum total de apa (casnic + Non-casnic) 
106 m3/an 0,025 

m3/zi 69,14 

 
Consum specific casnic de apa l/om,zi 108,7 

Consum total specific de apa l/om,zi 212,74 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.2.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Sistemul existent pentru care s-a realizat balanta apei este functional dar urmeaza a fi abandonat in 

momentul finalizarii executiei POS Mediu. Ca urmare, datele de balanta a apei pentru anul 2014 sunt 

preluate de la operatorul regional dupa cum urmeaza: 
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 Figura 4.2-28 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti –  anul 2014 

Masuratori de debite in sistemul existent  

Avand in vedere ca la data intocmiri studiului, sistemul functional nu prezinta relevanta pentru 

masuratori, volumele de apa luate in calcul la intocmirea balantei de apa, s-au preluat din baza de 

date a operatorului. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Luand in considerare un numar existent de 134 de bransamente care lucreaza la o presiune medie 

de cca. 17,6 m atunci UARL = 11,42 l/bransament/zi iar ILI = 258,36 (utilizand CARL din balanta 

anterioara) iar NRW cca. 86%.  

Balanța de apă a sistemului din 2014 scoate clar în evidență starea sistemului dar și modul de gesti-

onare al acestuia caracterizat fiind prin pierderi reale foarte mari care atesta frecvența avariilor și 

prin pierderi aparente datorate consumurilor ilegale. Acesta este motivul pentru care, prin programul 

POS Mediu s-a dispus renuntarea la reteaua de distributie existenta. 

Din balanța apei pe anul 2016 in care s-au utilizat informatii puse la dispoziție de operator, se poate 

observa reducerea consistentă a pierderilor reale semnificând prezența unui sistem nou și bine între-

ținut. Acest lucru se datorează măsurilor susținute de către ACI în acest sens. Nu sunt raportate 

pierderi la nivelul aducțiunii și rezervoarelor de înmagazinare ceea ce face ca balanța apei produse 

sa fie egală cu cea la sursă.  

Totodată nivelul pierderilor aparente datorat in principal consumului neautorizat este ridicat ceea ce 

recomandă desfășurarea unor campanii de identificare a branșamentelor ilegale și continuarea pro-

cedurilor de încheiere a contractelor de servicii cu cei care sunt conectați. 

m3/an

Pierderea de apa

126 mc/an

86,03%

79,9%

155.403 mc/an

86,0%

Pierderi reale 69.264 m3/an

144.299

6,1% 0,1%

Erori de masurare si de prelucrare a datelor

180.638 mc/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente

10.977 mc/an

6,1%

11.104 mc/an

14,0% 0 mc/an

Volumul anual intrat 

in sistem

Consumul necontorizat nefacturat

0 mc/an

0,0%

25.235 mc/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

0 mc/an

25.235 mc/an Consumul necontorizat facturat mc/an

Consumul autorizat

22.707 mc/an

14,0%

25.235

13,97%12,6%

Home
Consumul autorizat 

facturat

2.528 mc/an

10,0%

0 m3/an

Apa care aduce 

venituri

Apa care nu aduce 

venituri

155.403 mc/an

Consumul contorizat facturat

Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

Pierderi pe bransamente

41,5%

38,3%

75.036 m3/an
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4.2.3.2.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.4. – Sistem de alimentare cu apa Branesti.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (6.939 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata o crestere a populatiei - conform 

recensamantului din anul 2011 - astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (11.264), gradul 

de conectare real la nivelul anului 2014 este de 61%. Prin acest proiect se urmareste realizarea ex-

tinderilor necesare pentru reteaua de apa, astfel incat, intreaga populatie sa fie conectata pana in 

anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, in functie de dezvoltarea 

localitatii, pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, este necesara crearea unui concept modern de operare, 

inclunzand automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune) Dupa 

implementarea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea 

performantelor tehnice in privinta pierderilor.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse până în 2023 la 

maximum 4 % din volumul de apă produs și vor continua să scadă până în 2045. Aceasta 

va fi posibilă prin implementarea măsurilor de management comercial adecvat, finalizate in 

primul rând cu eliminarea consumurilor neautorizate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (rețele și racorduri) nu va depăși valoarea de 1,4. In funcție de 

valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de 

conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost cal-

culat CARL pentru lucrările noi implementate în 2023; 

 ILI (și implicit CARL) pentru lucrările existente va crește până la maxim 1,7 in 2023. 

Astfel ponderea sistemului recent pus în funcțiune la care se adaugă pierderile estimate 

pentru lucrările noi au condus la o valoare ILI de 1,48 pentru sistemul dezvoltat în anul 

implementării proiectului. NRW nu va depăși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție ; 
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 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2,5% pe an luând în 

considerare că este un sistem operat și întreținut adecvat, în continuă extindere și cu 

pondere mare de lucrări noi in anul de implementare. În acest mod ILI nu va depăși 

2,56 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea numă-

rului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul esti-

mat si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 

– 20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045, sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.15. – Studiu balanta apa potabila Branesti. 

Tabel 4.2.3.2-14 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 494,90 1.982,47 3.188,36 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 494,90 1.888,07 3.036,53 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 
m3/zi 425,80 283,21 546,57 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 86,04 14,29 17,14 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 395,34 128,76 341,84 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare) 

% 79,88 6,82 11,26 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 2.950,30 33,53 65,81 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 258,36 1,48 2,56 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 
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Tabel 4.2.3.2-15 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti 

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 11.264 13.440 13.902 15.034 16.118 17.126 18.043 

Populatie 
conectata 

pers. 325 13.440 13.902 15.034 16.118 17.126 18.043 

Consum 
specificde 
apă casnică 

l/om zi 108,75 95,00 95 100 100 105 110 

Consum 
casnic de 
apă  

m3/an 12.900 466.032 482.052 548.741 588.307 656.354 724.426 

m3/ zi 35,34 1.276,80 1.320,69 1.503,40 1.611,80 1.798,23 1.984,73 

Consum 
non-casnic  
de apă 

m3/ an 12.336 154.199 160.288 183.228 200.581 219.245 239.824 

m3/ zi 33,80 422,46 439,15 501,99 549,54 600,67 657,05 

Consum to-
tal de apă 
(Casnic + 
non-casnic) 

m3/ an 25.236 620.231 642.340 731.969 788.888 875.598 964.250 

m3/ zi 69,14 1699,26 1759,84 2005,39 2161,34 2398,90 2641,78 

NRW 

m3/ an 155.402 103.372 107.057 121.996 141.822 169.148 199.500 

m3/ zi 425,76 283,21 293,31 334,23 388,55 463,42 546,57 

% 86,04% 14,29% 14,29% 14,29% 15,24% 16,19% 17,14% 

Cererea to-
tală de apă, 
inclusiv 
NRW 

m3/ an 180.639 723.603 749.397 853.965 930.710 1.044.746 1.163.750 

m3/ zi 494,90 1.982,47 2.053,14 2.339,63 2.549,89 2.862,32 3.188,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata pentru perioada 2014 – 2023 – 2025 o scadere a consumului specific casnic de la 108 
l/om,zi la 95 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin 
proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 105 l/om,zi, la nivelul anului 2045).  
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Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- Anexa 3 – 

Sectiunea 3.3.4. – Sistem de alimentare cu apa Branesti 

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.2-16 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Branesti  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 3.188,36 

Q zi max m3/zi 4.144,86 

Q orar max m3/h 259,72 

Q med m3/an 1.163.750 

An de perspectiva  2045 

4.2.3.2.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatea Branesti este una din zonele urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Astfel, 

sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite in 

sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. In ul-

timii ani s-a constat o modificare semnificativa a calitatii apei brute provenite din sursa subterana, in 

raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea apei pentru sursele de 

apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii amoniu, mangan si fier. Ac-

tualele sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in par-

ametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.3.2-17 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Branesti: 

Element Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de 

debit pentru etapa de perspectiva a localitatilor aferente sis-

temului de alimentare cu apa Branesti 

In prezent, valorile parametrilor de calitate pentru fier, 

mangan si amoniu ai sursei subterane de apa sunt depasite. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la 

sursa la rezervoare. 

3 
Gospodarii 

de apa 

Rezervoare 
Capacitatea de inmagazinare actuala nu este suficienta pen-

tru etapa de perspectiva 

Statii pompare 

Pentru asigurarea debitelor si presiunii in retelele de 

distributie, pentru etapa de perspectiva, este necesara su-

plimentarea capacitatii actuale de pompare  

4 Tratarea apei Avand in vedere calitatea apei subterane care nu este con-

forma cu prevederile Directivei 98/83/CE transpusa in 
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Element Componente Deficiente principale 

Legislatia romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei 

potabile”, completata si modificata cu Legea 311/2004, este 

necesara tratarea apei in vederea reduceri valorilor indica-

torilor pentru fier, mangan si amoniu. 

5 Reteaua de distributie 

Este necesara extinderea retelei de distributie in localitatile 

Branesti si Izlaz, pentru a asigura accesul la o apa de calita-

te pentru toti locuitorii; 

6 SCADA 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel 

incat sa preia informatii de natura tehnica la nivel local si 

transmiterea acestora catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.5. – Sistem de alimentare cu apa Branesti. 
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4.2.3.3 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MOGOSOAIA 

Localitatea Mogosoaia este situata in partea de nord-vest a Municipiului Bucuresti, avand o suprafata 

de 2.642 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-29 - Localizare sistem de alimentare cu apa Mogosoaia 

Sistemul de alimentare deserveste localitatea Mogosoaia din cadrul UAT Mogosoaia. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Mogosoaia Mogosoaia 8.148 

Total 8.148 

4.2.3.3.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia a fost realizat in mai multe etape, odata cu cresterea 

numarului de locuitori. 

Sistemul centralizat de alimentare cu apa dispunde in prezent de urmatoarele: 

- Sursa subterana constituita din 8 foraje; 

- 3 gospodarii de apa: 

o Rezervor x 3; 

o Statie de clorinare x 3; 

o Statie de pompare x 3; 

- reteaua de distributie. 
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Figura 4.2-30 - Schema sistemului de alimentare cu apa Mogosoaia 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Tabel 4.2.3.3-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie a 

itional conecta-

ta) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 8.148 8.865 9.723 

Populatia conectata locuitor 3.986 3.544 7.530 

Rata de conectare % 48,92 39,98 77,45 

Grad contorizare % 96,17 100 100 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie a 

itional conecta-

ta) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.3.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este asigurata de 8 foraje cu o capacitate totala 31,4 l/s pentru care nu se asigura tra-

tarea pentru mineralizarea apei ci numai dezinfectia. 

Tabel 4.2.3.3-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Mogosoaia 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 
pompare 

(m) 

Putere 
pompe 

(m) 

Amplasament Observatii 

F1 250 5,14 75 - 
strada Intrarea Agricultorilor in 

incinta gospodariei GA2 

Deserveste 
GA2 

F2 250 3,2 75 - 
strada Intrarea Agricultorilor in 

incinta gospodariei GA2 

F3 250 5,14 75 - strada Agricultorilor 

F4 250 3,05 75 - strada Fermei 

F5 250 3,47 75 - strada Fermei 

F6 250 2,78 75 - strada Fermei 

F7 250 4,2 75 - 
Intrarea agronomului in incinta 

gospodariei GA1 
Deserveste 

GA1 

F8 250 4,44 75  Incinta statie apa Vanatorilor 20 
Deserveste 

GA3 

Total 31,4 - - - - 

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Mogosoaia la etapa de perspectiva.  

Apa prelevata din sursa subterana prezinta valori sub limita de potabilitate la indicatorul duritate to-

tala, limite prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii Apei nr. 458/2002 comple-

tata de Legea nr. 311/2004.  

Este necesara atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a aduce valoa-

rea indicatorului duritate totala in limitele corespunzatoare. 

La forajele F1, F2, F3, F6 (aferente GA2), F7 (aferent GA1), respectiv F8 (aferent GA3) atat elemen-

tele structurale cat si instalatiile hidraulice din interior sunt intr-o stare incipienta de degradare fiind 

necesara reabilitarea acestora. 

Forajele F4 si F5 (aferente GA2) prezinta degradari la elementele metalice si la instalatiile hidraulice. 

Toate cele 8 foraje necesita integrarea in sistemul SCADA.  
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4.2.3.3.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

Calitatea apei distribuita consumatorilor este conforma cu prevederile din Legea 458/2002 „Calitatea 

apei potabile”, completata cu Legea 311/2004 insa prezinta o demineralizarea accentuata. 

Operatorul local a pus la dispozitie un set de buletine de analiza a calitatii apei efectuate de 

LABOREX 2000 ȋn data 27.01.2015 pentru apa bruta din 8 foraje, pentru apa din cele 3 gospodarii de 

apa si pentru 8 probe de apa din reteaua de distributie. De asemenea s-au furnizat si 17 rezultate pe 

probe de apa de la consumatori, efectuate ȋn data de 04.09.2014.  

Pentru parametrii analizati, probele prelevate din puturi prezinta valori sub concentratiile admise 

(CMA) prin Legea nr. 458/2002. 

Buletinele de analiza, se regasesc anexate in Volumul II – Anexa 2 – Sectiunea 2.2.1.4 – Buletin de 

analiza apa potabila Mogosoaia si 2.2.3.3. – Informatii situatie existenta Mogosoaia. 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa de amestec din foraje este cea din tabelul urmator:  

Tabel 4.2.3.3-3 – Valorile parametrilor fizici, chimici si biologici ai apei brute din forajele Mogosoaia 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,4 7,8 8,3 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU <1 <1 <1 5 

Conductivitate µS/cm 340 360 380 2500 

Alcalinitate mval/l 4,10 4,20 4,54 - 

Duritate totala 0G 2 2,3 2,5 ≥5 

Carbon Organic Total/Dizolvat mgC/l 0,6 0,7 0,84 
Nici o modificare 

anormala 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 0,4 0,51 0,57 5 

Amoniu mg/l 0,3 0,40 0,49 0,5 

Mangan µg/l 30 33 39 50 

Fier  µg/l 45 51 106 200 

Arsen µg/l 7 8 10 10 

Calciu mg/l 30 55 62 - 

Sulfat mg/l - - - 250 

Sulfuri si Hidrogen sulfurat µg/l 60 65 70 100 

Nitrati mg/l <0,013 0,15 0,2 50 

Nitriti mg/l <0,003 <0,003 <0,003 0,5 

Gama temperaturilor din pro-

iectare 
oC 

>10oC 

Temperatura influentului se considera constanta 

Concluziile studiului de tratabilitate  

Nu este cazul. 

4.2.3.3.1.3 Cantitatea de apa 

Evolutia productiei de apa pentru anii 2012, 2013 si 2014 ani este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.3-4 – Productia de apa in sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia 

u.m. 2012 2013 2014 

m3/an 559.182 596.114 597.464 
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u.m. 2012 2013 2014 

m3/zi 1.532,01 1.633,19 1.636,89 

Sursa: Master Plan actualizat si Operatorul Local 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anii 2013 si 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.3-5 – Variatia lunara a productiei de apa ȋn Mogosoaia 

An Ianuarie 

m3 

Februarie 

m3 

Martie 

m3 

Aprilie 

m3 

Mai 

m3 

Iunie 

m3 

Total 

m3/an 

2013 38.803 36.211 40.155 45.962 56.921 60.362 2013 

2014 46.583 44.867 48247 49.503 50.849 47.808 596.182 

An Iulie 

m3 

August 

m3 

Septembrie 

m3 

Octombrie 

m3 

Noiembrie 

m3 

Decembrie 

m3 

 

2014 71.000 66.800 61.200 43.400 35.000 40.300 2014 

2013 56.419 61.081 55.525 46.389 41.999 48.194 597.464 

Sursa: Operatorul Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-31 - Variatia productiei lunare de apa pentru anii 2013 si 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim produs este in timpul verii (iulie, au-

gust). 
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Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate in perioada 23.03.2015 - 27.03.2015 au aratat o ca-

racteristica a consumului orar din sistemul de alimentare Mogosoaia, in care se inregistreaza practic 

trei varfuri de consum in jurul orelor 8, 13 si 21 asa cum rezulta din figura de mai jos. 

 

Figura 4.2-32 - Variatia orara a consumului zilnic 

Surse de apa potentiale  

Sursele de apa disponibile sunt: sursa subterana (daca sunt disponibile amplasamente pentru viitoa-

re puturi forate si zona de protectie sanitara) sau conectarea la sistemul existent Bucuresti. 

4.2.3.3.1.4 Aductiunea 

Conducta de aductiune este formata din 3 tronsoane avand o lungime totala de 2.598 m, astfel: 

Tabel 4.2.3.3-6 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

de la forajul F7 la gospodaria de apa 1 110 PEID 15 

de la forajele F1, F2, F3, F4, F5 si F6 la 

gospodaria de apa 2 

110 PEID 2064 

160 PEID 504 

de la forajul F8 la gospodaria de apa 3 110 PEID 15 

Total   2.598 

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.3.1.5 Gospodaria de apa 

Sistemul de alimentare cu apa este deservit de 3 gospodarii de apa, fiecare avand in componenta: 

instalatii de clorinare, rezervoare si statii de pompare, in conformitate cu schemele urmatoare: 
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Tratarea apei 

Statie de tratare GA1 

In gospodaria de apa GA1, in incinta statiei de pompare exista o instalatie de clorinare cu hipoclorit 

care, este actionata manual, deoarece nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte sisteme automate.  

Dificiente: 

Este necesara reechiparea acestei statii cu o instalatie de dezinfectie performanta precum si reabili-

tarea structurii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-33 - Statie de clorinare  GA1 

Statie de tratare GA2 

In gospodaria de apa GA2, intr-un container metalic exista o instalatie de clorinare cu hipoclorit care 

este actionata manual, deoarece nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte sisteme automate. 

Deficiente: 

Este necesar reechiparea acestei statii cu o instalatie de dezinfectie performanta.   

 

 Figura 4.2-34 - Statie de clorinare  GA2 
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Statie de tratare GA3 

In gospodaria de apa GA3, in incinta statiei de pompare, exista o instalatie de clorinare cu hipoclorit 

care este actionata manual, deoarece nu sunt instalate sisteme SCADA sau alte sisteme automate.  

Deficiente: 

Este necesar reechiparea acestei statii cu o instalatie de dezinfectie performanta precum si reabilita-

rea structurii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-35 - Statie de clorinare  GA3 

Rezervoare 

Rezervor de inmagazinare GA1 

In GA1 exista un rezervor de inmagazinare rectangular, cu o capacitate de 80 m3, realizat din pano-

uri metalice asezat pe o fundatie din grinzi din beton armat.  

Deficiente: 

Fundatia rezervorului prezinta degradari la finisajele exterioare ale grinzilor de beton si la rosturile 

dintre fundatii si platforma inconjuratoare precum si urme de rugina la elemente metalice. Necesita 

reabilitare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-36 - Rezervor in GA1 

Rezervor de inmagazinare GA2 

In GA2 exista un rezervor de inmagazinare rectangular cu o capacitate de 600 m3, realizat din pa-

nouri metalice asezat pe o fundatie din grinzi din beton armat.  
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Deficiente: 

Rezervorul prezinta exfiltratii la unele panouri metalice care sunt avariate, astfel fiind necesar 

inlocuirea acestora. Luand in considerare etapa de perspectiva este necesara suplimentarea 

capacitatii de inmagazinare . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-37 - Rezervor in GA2 

Rezervor de inmagazinare GA3 

In GA3 exista un rezervor de inmagazinare cilindric, realizat din panouri metalice asezat pe o 

fundatie din grinzi din beton armat, cu o capacitate de 100 m3.  

Deficiente: 

Rezervorul prezinta degradari la partea de fundatie, la rosturile dintre fundatie si platforma 

inconjuratoare iar elementele metalice prezinta urme de rugina. Necesita reabilitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-38 - Rezervor in GA3 

Statii de pompare 

Tabel 4.2.3.3-7 – Statii de pompare existente Mogosoaia 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex - GA1 22 30 - 1+1 Grundfos, - 
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Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

turatie variabila 

si vas hidrofor 

SPex – GA2 

32,5 35 - 

2+1 Grundfos, 

turatie variabila 

si vas hidrofor 

- 

36 30 - Pentru incendiu - 

SPex – GA3 10.5 30 - 

1+1 Grundfos, 

turatie variabila 

si vas hidrofor 

- 

Statia de pompare din GA1 

Deficiente: 

Constructia statiei de pompare este din zidarie fiind comuna cu cea a statiei de clorinare. Cladirea 

prezinta degradari la finisajele interioare si exterioare precum si urme de rugina la elementele meta-

lice. Necesita reabilitare. 

 

Figura 4.2-39 - Statie de pompare GA1 

Statia de pompare din GA2 

Constructia statiei de pompare este tip container metalic.  
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Figura 4.2-40 - Statie de pompare GA2 

Deficiente: 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare pentru etapa de perspectiva.   

Accesul in interiorul statiei de pompare este dificil datorita lipsei unui trotuar perimetral iar cladirea 

container necesita o finisare exterioara prin aplicarea unor grunduri in vederea protectiei impotriva 

factorilor fizico-chimici. 

Statia de pompare din GA3 

Deficiente: 

Constructia statiei de pompare este din zidarie fiind comuna cu cea a statiei de clorinare. Cladirea 

prezinta degradari la finisajele interioare si exterioare precum si urme de rugina la elementele meta-

lice. Este necesar o reabilitare a acestora.   

 

Figura 4.2-41 - Statie de pompare GA3 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei.  

4.2.3.3.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei in localitatea Mogosoaia are o lungime totala de 46.785 m si cuprinde 3 

zone distincte:  

- Reteaua de apa alimentata din gospodaria de apa GA1 care se interconecteaza in 2 noduri cu 

reteaua alimentata din gospodaria de apa GA2;  

- reteaua de apa alimentata din gospodaria de apa GA2; 

- reteaua de apa alimentata din gospodaria de apa GA3 care este independenta de celelalte 

doua retele. 

Retelele de distributie apa potabila au urmatoarele caracteristici:  

Tabel 4.2.3.3-8 - Reteaua de distributie alimentata de gospodaria de apa GA1 

Nr. 

crt. 
Diametru (mm) Material Lungime (m) Observatii 

1 63 PEID 317 Realizata in 
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Nr. 

crt. 
Diametru (mm) Material Lungime (m) Observatii 

2 125 PEID 270 
anul 2012 

3 110 PEID 3.612 

TOTAL 4.199 

 

Tabel 4.2.3.3-9 - Reteaua de distributie alimentata de gospodaria de apa GA2 

Nr. 

crt. 
Diametru (mm) Material Lungime (m) Observatii 

1 40 PEID 122 

Realizata in 

anul 2012 

2 63 PEID 14.347 

3 75 PEID 3.024 

4 90 PEID 2.174 

5 110 PEID 3.846 

6 125 PEID 1.194 

7 140 PEID 420 

8 160 PEID 5.752 

9 200 PEID 801 

TOTAL 31.680 

Tabel 4.2.3.3-10 - Reteaua de distributie alimentata de gospodaria de apa GA3 

Nr. 

crt. 
Diametru (mm) Material Lungime (m) Observatii 

1 40 PEID 50 

Realizata in 

anul 2012 

2 63 PEID 3.769 

3 75 PEID 130 

4 90 PEID 1.090 

5 110 PEID 1.717 

6 125 PEID 3.174 

7 160 PEID 976 
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Nr. 

crt. 
Diametru (mm) Material Lungime (m) Observatii 

TOTAL 10.906 

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie este de 2.315 bucati din care 1.696 bucati 

existente si 619 aflate curs de realizare prin alte fonduri. 

Deficiente: 

Avand in vedere dezvoltarea localitatii si a informatiilor primite de la Operator ca numai o parte a 

populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, este necesara extinderea retelei de 

distributie in localitatea Mogosoaia. 

4.2.3.3.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele F1, F7 si F8 se afla in incinta gospodariilor de apa GA1, GA2 respectiv GA3, iar forajele F2, 

F3, F4, F5 si F6 sunt imprejmuite individual asiguradu-se zona de protectie sanitara, care se afla 

intr-o stare buna.  

Sunt respectate normele privind zonele de protectie sanitare in conformitate cu Hotararea 930 nr. 

930/11.08.2005. 

Deficiente:  

Nu este cazul 

4.2.3.3.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare Mogosoaia este exploatat si intretinut de catre Autoritatea Locala. Acesta 

asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de 

competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati afe-

rente acestora.  

Comuna Mogosoaia este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate 

procedurile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – 

Canal ILFOV S.A. 

4.2.3.3.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.3.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul de apa facturat este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.3-11 – Consumul total de apa facturat in anul 2014, Mogosoaia 

u.m. 2014 

m3/an 141.871 

m3/zi 388,69 

Sursa: Operatorul Local  

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa  ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale/consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
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Tabel 4.2.3.3-12 – Consumul curent de apa in Mogosoaia, in 2014 

Cererea de apa Unitate de 

masura 
Mogosoaia 

Consum de apa casnic 

106 m3/an 0,142 

m3/zi 388,39 

Consum de apa non-casnic 
106 m3/an 0,0001 

m3/zi 0,29 

Consum total de apa (casnic + 

non-casnic) 

106 m3/an 0,142 

m3/zi 388,69 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 97,4 

Consum total specific de apa l/om,zi 97,4 

Sursa: Operatorul Local  

4.2.3.3.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent 

balanta de apa este urmatoarea: 

Figura 4.2-42 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia –  anul 2014 

m3/an

Pierderi la conducte de distributie și transport

12,1%

447.643 mc/an

74,9%

Pierderi reale 26.758 m3/an

72.320

0 m3/an

Pierderea de apa

12.768 mc/an

62,8% 2,1%

Erori de masurare si de prelucrare a datelor 455.591 mc/an

375.323 mc/an

597.462 mc/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente

362.555 mc/an

60,7%

25,1% 7.948 mc/an

Volumul anual intrat 

in sistem

Consumul necontorizat nefacturat

7.948 mc/an

1,3% 1,3%

149.819 mc/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

0 mc/an

141.871 mc/an Consumul necontorizat facturat mc/an

Consumul autorizat

0 mc/an

23,7%

141.871

23,75%

Home
Consumul autorizat 

facturat

141.871 mc/an

23,7%

7,6%

4,5%

Consumul contorizat facturat

Apa care aduce 

venituri

45.562 m3/an

76,25%

Apa care nu aduce 

venituri

Pierderi pe bransamente

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

 
 

Sursa: Date preluate de la Operatorul local  
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Pentru sistemul de apa Mogosoaia, la nivelul anului 2014 s-au inregistrat valori ridicate pentru NRW, 

in conditiile in care nu s-au constatat degradari considerabile ale retelelor de distributie, ci mai 

degraba existenta consumurilor neautorizate (modificari ilegale ale contoarelor si racorduri ilegale).  

Datorita masurilor luate de ACI, prin strategia de reducere a pierderilor in care s-au realizat campanii 

de identificare a consumurilor neautorizate, in studiul de balanta a apei pe anul 2016, se poate ob-

serva o reducere a pierderilor aparente atat ca volum cat si ca procent. 

Pierderile fizice sunt datorate în exclusivitate modului de gestiune a avariilor din cadrul rețelei de dis-

tribuție precum și a modului de soluționare a pierderilor detectabile. Nu s-au constatat pierderi pro-

venite de la rezervoarele de înmagazinare sau de la conductele de aducțiune care au lungimi foarte 

scurte și nu sunt supuse la variații mari și dese de presiune. In aceste condiții pentru anii 2014 și 

2016 balanțele sistemului sunt identice cu cele ale rețelei de distribuție. 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordare de „jos in sus”” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 2 – Masuratori de debite in sistemele de 

alimentare cu apa (abordare de „jos in sus”). 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 23.03.2015 - 27.04.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.6 – Studiu balanta apa 

potabila Mogosoaia) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost ana-

lizata ziua cu debitul minim de noapte respectiv 23.03.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 23.03.2015, respectiv 1.540,14 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 2-3 ceea ce se poate observa si din  figura 

4.2.3.5.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 2-3 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 7.00 m3 in ora de referinta.  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.6 Studiu de balanta apa potabila 

Mogosoaia, in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de 

consum minim este de 7,00 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 3-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 20,1 pentru ziua de 23.03.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 23.03.2015este: 

CARL masurat = 7 x 20,01 x 365 = 51.100 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  
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Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (72.320 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.3-13 - Starea retelei de distributie Mogosoaia 

 

Indicator 

 

Valoare 

 

Categoria 

 

Starea retelei/Masuri necesare 

 

NRW (%) 

 

76.25 

 

C5 (Manual OR) 

Stare inacceptabila – se cere actiuni imediate pentru 
imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Este 

un indiciu ca ar fi trebuit luate masuri din timp. 
 

LKN 
(m3/an/km) 

1.548,62 
 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt ne-
cesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului 

 

 
ELI 

0.43 
 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt ne-
cesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului 

 

 

ILI 
5,44 

 
C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt ne-
cesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului 

 
A (WBI) 

Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere pot 
deveni neeconomice . 

 

l/racordur/zi 
116,83 

 

A (WBI) 

Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere pot 
deveni neeconomice . 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie. 

Deoarece indicatorul ILI a rezultat ca fiind cuprins intre 1 si 4, rezulta ca sistemul de apa este intr-o 

stare foarte buna, singurele masuri care ar trebui luate fiind formarea unor echipe dotate si calificate 

pentru detectarea si repararea fisurilor in timpi cat mai redusi precum si echiparea retelei de 

distributie cu debitmetre si traductori de presiune pentru reducerea zonei potentiale de avarie. 

Totodata se vor asigura dotarile necesare pentru detectarea si repararea performanta a avariilor. 

Conform balantei prezentate mai sus, valoarea mare a NRW rezulta din componenta comerciala, 

componenta reala indicand o stare tehnica buna a sistemului, ceea ce este normal pentru vechimea 

relativ mica a lucrarilor. Din valoarea NRW in concurenta cu ILI si mai ales cu rezultatele 

masuratorilor directe, se poate concluziona ca eforturile de reducere a componentei comerciale (ra-

corduri ilegale/consumuri fara plata/consumuri necontorizate respectiv erori de masura/citire) trebu-

ie sustinute de urgenta. 

Pentru mentinerea indicatorilor de performanta privind pierderile reale, prin proiect si prin manage-

mentul operatorului se va urmari aplicarea unei strategii de monitorizare a sistemului de distributie 

pentru detectare si interventie rapida asupra avariilor. 

4.2.3.3.2.3 Proiectii ale cerintei de apa  

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.6 – Sistem de alimentare cu apa potabila Mogosoaia. 
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Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect se urmareste asigurarea sistemului de alimentare cu apa cu o sursa 

corespunzatoare calitativ normelor romanesti si europene, astfel incat, toata populatia sa beneficieze 

de o apa de calitate. 

Se vor executa retele de distributie astfel incat intreaga populatie sa fie conectata pana in anul 2023, 

urmand ca sistemul de alimentare cu apa sa fie extins, functie de dezvoltarea localitatii, pentru asi-

gurarea conectarii populatiei de pana la 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare, in special a institutiilor, odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). Dupa implementa-

rea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea performan-

telor tehnice in privinta pierderilor. 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse până în 2023 la 

maximum 3 % din volumul de apă produs și vor continua să scadă până în 2045. Aceasta 

va fi posibilă prin implementarea măsurilor de management comercial adecvat, finalizate in 

primul rând cu eliminarea consumurilor neautorizate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (rețele și racorduri) nu va depăși valoarea de 1,4. In funcție de 

valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de 

conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost cal-

culat CARL pentru lucrările noi implementate în 2023; 

 ILI (și implicit CARL) pentru lucrările existente va fi redus cu minimum 10% până in 

2023. Astfel ponderea sistemului existent la care se adaugă pierderile estimate pentru 

lucrările noi au condus la o valoare ILI de 3,05 pentru sistemul dezvoltat în anul imple-

mentării proiectului. NRW nu va depăși 15% din volumul anual intrat în rețeaua de dis-

tribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. În 

acest mod ILI nu va depăși 3,97 iar NRW, 18% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 
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 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea numă-

rului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul esti-

mat si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 

– 20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.6. – Studiu balanta apa potabila Mogosoaia. 

Tabel 4.2.3.3-14 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 1.636,89 1.303,11 2.123,84 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 1.636,89 1.290,21 2.102,81 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum total intrat in 

sistem - volum vandut) 
m3/zi 1.248,20 206,43 399,53 

2.5.2 Procent apa nefacturata (inclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 76,25 15,84 18,81 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 198,14 176,65 318,17 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 12,10 13,69 15,10 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 116,82 63,60 86,50 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
 5,44 3,05 3,97 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.3.3-15 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia  

Cererea 
de apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 8148 9.723 10.057 10.876 11.660 12.389 13.052 
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Cererea 

de apă 
u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie 
conectata 

pers. 3.986 9.723 10.057 10.876 11.660 12.389 13.052 

Consum 
specificde 

apă casni-
că 

l/om 

zi 
97,44 95 95 100 100 105 110 

Consum 
casnic de 

apă  

m3/an 141.764 337.145 348.726 396.974 425.590 474.808 524.038 

m3/ zi 388,39 923,69 955,42 1.087,60 1.166,00 1.300,85 1.435,72 

Consum 

non-casnic  
de apă 

m3/ 
an 

107 63.143 66.277 74.980 87.345 100.286 105.333 

m3/ zi 0,29 172,99 181,58 205,42 239,30 274,76 288,58 

Consum 
total de 

apă (Cas-
nic + non-
casnic) 

m3/ 
an 

141.871 400.288 415.003 471.954 512.935 575.095 629.371 

m3/ zi 388,69 1096,68 1136,99 1293,02 1405,30 1575,60 1724,30 

NRW 

m3/ 
an 

455.591 75.348 72.384 75.947 89.464 116.391 145.830 

m3/ zi 1248,20 206,43 198,31 208,07 245,11 318,88 399,53 

% 76,25% 15,84% 14,85% 13,86% 14,85% 16,83% 18,81% 

Cererea 
totală de 
apă, inclu-
siv NRW 

m3/ 
an 

597.462 475.636 487.387 547.901 602.400 691.486 775.201 

m3/ zi 1.636,88 1.303,11 1.335,31 1.501,10 1.650,41 1.894,48 2.123,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o scadere a consumului specific casnic de la 97 
l/om,zi la 95 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin 
proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 110 l/om,zi, la nivelul anului 2045). 
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Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II – Anexa 3 

– Sectiunea 3.3.6. – Sistem de alimentare cu apa potabila Mogosoaia. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.3-16 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa 

Mogosoaia 

Debit UM Valoare 

Q zi med m3/zi 2.123,84 

Q zi max m3/zi 2.761 

Q orar max m3/h 191,23 

Q med m3/an 775.201 

An de proiectare 2045 

4.2.3.3.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatea Mogosoaia este una din zonele urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Ast-

fel, sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite 

in sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

O deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorul duritate totatala. Actualele 

sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in parametri 

acceptati prin normele legislative in vigoare. 

De asemenea, avand in vedere lungimea mare a retelei de distributie, o alta deficienta majora a sis-

temului de alimentare cu apa, este lipsa unui sistem integrat SCADA, a unor elemente de tip 

transmitatoare, dispozitive pentru generarea semnalelor, receptoare si lipsa unei functionari automa-

tizate a statiilor de pompare cu respectarea conditiei de asigurare a presiunii minime in retea. 

Tabel 4.2.3.3-17 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Mogosoaia 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa actuala nu are capacitatea de a asigura cerinta de 

debit pentru etapa de perspectiva. 

Degradari la elementele metalice, la instalatiile hidraulice 

si la structurile cabinelor forajelor existente; 

Valorile indicatorului duritate totala nu se incadreaza in 

limita de potabilitate prevazuta de legislatia in vigoare; 

Lipsa unor echipamente pentru monitorizarea si transmi-

terea datelor in sistemul SCADA 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si reali-

zarea unor conducte de aductiune pentru transportul 

apei de la sursa la rezervoare. 

3 Gospodariile de Rezervoare  Rezervoarele existente din GA1 si GA3 necesita refacerea 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

apa 

(GA1, GA2 si 

GA3) 

finisajelor exterioare, refacerea grinzilor de beton, refa-

cerea rostului dintre fundatii si platforma inconjuratoare, 

grunduirea si vopsirea  elementelor  metalice ce prezinta 

urme de rugina; 

Rezervorul existent din GA2 necesita reabilitarea zonelor 

care prezinta exfiltratiii prin inlocuirea panourilor metali-

ce avariate. 

Pentru a se putea asigura compensarea orara si zilnica 

a debitelor de consum precum si rezerva intangibila de 

incendiu pentru etapa de perspectiva, este necesara 

suplimentarea capacitatii de inmagazinare. 

Statii de pompa-

re 

Constructiile statiilor de pompare necesita lucrari de re-

facere a finisajelor interioare si exterioare, refacerea tro-

tuarelor si reabilitarea elementelor metalice. 

Pentru asigurarea debitelor si presiunilor in retelele de 

distributie este necesara extinderea capacitatii de pom-

pare de pompare a statiei din GA2; 

Tratarea apei 

Lipsa instalatii de corectie a duritatii apei din foraje, 

avand in vedere rezultatele buletinelor de analiza. 

Lipsa unor instalatii de dezinfectie a apei conforme cu 

obiectivele de perspectiva, cele existente fiind 

improvizatii cu functionare manuala ce nu pot fi integrate 

in sistemul SCADA. 

Constructii anexe 

– Pavilion admi-

nistrativ 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ 

pentru crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de 

operare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie actuala nu asigura accesul la o apa 

de calitate pentru toti locuitorii; 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, care sa optimizeze 

functionarea sistemului, cu preluarea informatiilor de na-

tura tehnica la nivel local si transmiterea acestora catre 

dispeceratul central.  

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.7. – Sistem de alimentare cu apa potabila Mogosoaia. 
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4.2.3.4  SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BRAGADIRU 

Orasul Bragadiru se afla, in partea de vest a judetului Ilfov, la 8 km de Municipiul Bucuresti si este 

situat pe drumul national DN6, Bucuresti-Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-43 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Bragadiru 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatea Bragadiru din cadrul UAT Bragadiru. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Bragadiru, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Bragadiru Bragadiru 17.091 

Total 17.091 

4.2.3.4.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Localitatea Bragadiru dispune in prezent de un sistem centralizat de alimentare cuprinzand 

urmatoarele obiecte: 

 sursa subterana constituita din 5 foraje; 

 conducte de aductiune cu o lungime de 710 m ; 

 gospodarie de apa GA ce contine rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 500 m3 si 

statie de pompare; 

 retea de distributie cu o lungime de 6.500 m. 

Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Bragadiru a fost reabilitat si extins in cadrul POS Mediu. 

Lucrarile propuse prin POS Mediu constau in: 

- extinderea sursei de apa cu 3 foraje; 
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- reabilitarea celor 5 foraje existente; 

- reabilitarea a 710 m conducta de aductiune; 

- extindere conducta de aductiune; 

- realizarea unei statii de tratare (clorinare); 

- extinderea capacitatii de inmagazinare prin realizarea unui rezervor cu V=1000m3; 

- statie de pompare; 

- extindere retea de distributie cu 37.082 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-44 - Schema sistemului de alimentare cu apa Bragadiru 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Bragadiru s-a realizat avand la baza urmatoarele 

considerente: 

a) Considerente de natura tehnica:  in evaluarea componentelor sistemului au fost 

inclusi atat parametri tehnici ai obiectelor aflate in functiune in anul de 

referinta 2014, cat si cei ai obiectelor aflate in diverse stadii de implementare. 

b) Considerente privind consumurile: valorile elementelor necesare pentru evalua-

rea performantei sistemului s-au stabilit numai pentru componentele aflate in 

functiune la nivelul anului de referinta 2014 
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Tabel 4.2.3.4-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Bragadiru  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 17.091 19.399 22.195 

Populatia conectata locuitor 5.863 10.782 16.645 

Rata de conectare % 34,30 55,58 75 

Grad contorizare % 100 100 100 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.4.1.1 Sursa de apa 

Sursa pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru este subterana, formata din 8 foraje, din care, 

in cadrul POS Mediu 5 foraje au fost reabilitate si 3 foraje executate.  

Debitul rezultat din cele 8 foraje este de 38.3 l/s.  

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Bragadiru la etapa de perspectiva.  

Valoarea concentratiei maxime admisibile CMA = 0,5 NH4+ mg/l este depasita la forajele individuale 

precum si la amestecul de apa de la toate cele 5 foraje monitorizate. 

Este necesara atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valori-

le parametrilor depasiti in limitele corespunzatoare. 

4.2.3.4.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

Buletinele de calitate realizate in 2006-2007 care au stat la baza proiectului propus prin POSM au 

aratat numai prezenta amoniului. 

In cursul anului 2013, in judetul Ilfov, s-a constat o modificare a calitatii apei brute provenite din 

sursa subterana, in raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea 

apei pentru sursele de apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. 

Investigatiile analitice efectuate de catre INCD ECOIND in perioada 2012-2014, au indica o modifi-

care a matricii panzei freatice, poluantii majoritari ale caror concentratii depasesc valorile CMA iden-

tificati in surselor subterana, fiind amoniul, manganul si fierul. 

Acest lucru ar putea fi datorat dezvoltarii rapide si haotice a localitatii la o rata de dezvoltare mult 

mai mare decat cea prognozata la inceputul proiectului POSM. Acesta dezvoltare fara infrastructura 

stradala pregatita a facut ca alimentarea cu apa sa se faca pentru noile cartiere prin puturi private 

realizate cel mai probabil defectuos ducand la o contaminare si strapungere a straturilor acvifere.  

In urma campaniei de masuratori a apei brute din cadrul studiului de calitate, efectuata in anul 2014 

de catre INCD ECOIND si anexate in Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.10. – Studiu de tratabili-
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tate Bragadiru - Cornetu, au fost constatate depasiri ale concentratiei NH4
+ (1.9÷2.2 mg/l) – 

depasiri de concentratii admise prin Legea nr. 458/2002. 

Valorile minime si maxime ale parametrilor principali pentru calitatea apei de la forajele reabilitate, 

din perioadele in care s-au facut masuratori, sunt urmatoarele: 

Tabel 4.2.3.4-2 – Valorile minime si maxime ale parametrilor principali 

Parametru Simbol Unitati 
2012 

Iul - nov 

2013 

Iun - nov 

2014 

Iun - dec 
CMA 

Temp. apei t ºC 10 – 20 10,2 – 20,6 10,7 – 15,1  

Turbiditate  NTU 1,1 – 1,3 1,5 – 3,1 1,5 – 3,0  

pH pH - 7,52 – 7,73 7,52 – 8,26 7,8 – 8,5  

Alcalinitate  Mval/l 5,1 – 5,2 4,95 – 6,0 4,95 – 6,0  

Duritate  ºd 2,9 – 3,4 2,5 – 3,4 2,5 – 3,5  

Fier Fe2+ µg/l < 200 < 200 < 200 200 

Mangan Mn2+ µg/l < 50 < 50 < 50 50 

Amoniu NH4
+ mg/l 3,4 – 3,9 3,0 – 7,4 2,5 – 6,2 0,5 

Fosfat PO4
-3 mg/l 0,5 – 1,0 0,6 – 1,1 0,5 – 1,6  

Nitrati NO3- mg/l <7,0 < 0,1 < 0,1 50 

Nitriti NO2
- mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 

TOC  mgC/l 3,2 – 3,3 3,1 – 3,3 3,1 – 3,6  

Concluziile studiului de tratabilitate  

Parametrul neconform cu cerintele de potabilitate este amoniul (NH4+). Valoarea concentratiei ma-

xime admisibile CMA = 0,5 NH4+ mg/l este depasita la forajele individuale precum si la amestecul 

de apa de la toate cele 5 foraje monitorizate.  

Studiul de tratabilitate realizat de catre INCD – ECOIND (2012 – 2014) arata ca pentru apa de la fo-

rajele din localitatea Bragadiru eliminarea amoniului trebuie facuta prin nitrificare biologica, astfel: 

- 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. 

4.2.3.4.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa din ultimii 2 ani este prezentata in tabelul urmator: 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
131 

Tabel 4.2.3.4-3 – Productia de apa in ultimii cinci ani (mc/an) in Bragadiru 

u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

m3/an 295.602 592.803 694.054 507.500 464.700 

m3/zi 809,87 1.624,12 1.901,52 1.390,41 1.273,15 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.4-4 – Variatia lunara a productiei de apa (mc/luna) in Bragadiru 

 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total 

2013 39.873 44.194 56.526 39.458 51.285 31.851  

2014 44.555 27.265 37.938 47.369 47.952 33.780  

 Iulie August septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2013 44.657 33.952 34.036 45.357 42.988 43.315 507.492 

2014 38.605 40.374 40.374 35.062 31.614 39.849 464.700 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-45 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim produs in lunile cu temperatura mai ridi-

cata. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate in perioada 18.05.2015 - 27.05.2015 au aratat o ca-

racteristica a consumului orar din sistemul de alimentare Bragadiru, in care se inregistreaza practic 

trei varfuri de consum in jurul orelor 8, 14 si 20 asa cum rezulta din figura de mai jos. 
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Figura 4.2-46 - Variatia orara a consumului zilnic 

4.2.3.4.1.4 Aductiunea 

Aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodariea de apa, are o lungime totala de 3.850 m  

Tabel 4.2.3.4-5 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

de la cele 8 foraje la gospodaria de apa 110 ÷ 200 PEID 

3.140 

Extindere 

in cadrul 

POS Mediu 

710 

Reabilitati 

in cadrul 

POS Mediu 

Total   3.850  

Deficiente: 

Pentru suplimentarea sursei de apa este necesar realizarea unor conducte de aductiune pentru a asi-

gura transportul apei pana la rezervoarele de inmagazinare. 

4.2.3.4.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa existenta cuprinde urmatoarele obiecte: 

- 1 foraj;  

- Statie de clorinare; 

- Rezervor de inmagazinare din beton – 500 m3; 

- Rezervor de inmagazinare metalic – 1.000 m3; 

- Statie de pompare apa potabila si debitmetru. 

- Constructii anexe 

Tratarea apei 

Sistemul de clorinare existent este in momentul de fata functional. Capacitatea maxima de dozare 

este de 200 g Cl2/h (doza necesara 46,11 g/h). Conform prevederilor proiectului realizat prin POS 

Mediu, la iesirea din Gospodaria de apa, concentratia de clor rezidual este de 0,5 mg/l, iar la capatul 

retelei de 0,1 mg/l. 
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Deficiente: 

Statia de clorinare este o constructie noua si nu prezinta deficiente. 

Rezervoare 

Capacitatea de inmagazinare existenta este data de doua rezervoare de apa, unul de 1.000 m3 cu 

structura metalica realizat prin POS Mediu si cel de 500 m3 cu structura din beton armat existent.  

Capacitatea totala de inmagazinare de care dispune sistemul de alimentare cu apa Bragadiru este 

asigurata de 2 rezervoare cu un volum total de 1500 m3, astfel:  

- rezervor 1000 m3 cu structura metalica realizat prin POS Mediu; 

- rezervor 500 m3 cu structura din beton armat existent. 

Deficiente: 

Este necesara extinderea capacitatii de inmagazinare pentru asigurarea compensarii orare si zilnice 

si asigurarea rezervei de incendiu la etapa de perspectiva. 

Statii de pompare 

Statia de pompare existenta din gospodaria de apa prezinta urmatoarele caracteristici. 

Tabel 4.2.3.4-6 – Statie de pompare existenta Bragadiru 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex  

181,5 42 - 

2+1 pompe 

booster, turatie 

variabila si vas 

hidrofor 152 l 

- 

36 40 - Pompa incendiu - 

Deficiente: 

Nu sunt semnalate deficiente.  

Constructii anexe 

Lucrarile la gospodaria de apa, prevazute prin POS Mediu, includ si realizarea unei constructii anexe 

de tip pavilion administrativ dotat cu dispecerat SCADA.  

Deficiente: 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel incat sa preia informatiile de natura tehnica 

la nivel local si sa le transmita catre dispeceratul central. 

4.2.3.4.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei in localitatea Bragadiru are o lungime totala de 43.582 m. 

Tabel 4.2.3.4-7 - Retelele de distributie apa potabila Bragadiru: 

Nr. 

crt. 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 110 PEID 34.533 
37.082 m realizati prin 

POS Mediu, anul 2014 
2 160 PEID 3.469 

3 250 PEID 5.552 6.500 m existenti 
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Nr. 

crt. 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

4 335 PEID 28 
realizati in anul 2005 

TOTAL 43.582  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 2.927 bucati din care 562 

bucati existente si 2.365 bucati propuse prin POS Mediu.  

Deficiente: 

Numai o parte a populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, fiind necesara ex-

tinderea retelei de distributie in localitatea Bragadiru. 

4.2.3.4.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele respecta zona de protectie sanitara in regim sever conform Hotararii nr. 930 din 11-08-2005 

„Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”. 

 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.4.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Bragadiru este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional 

Apa Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea sis-

temelor de utilitati aferente acestora.  

4.2.3.4.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

Informatiile privind consumul curent de apa, se refera numai la componenta functionala a sistemului. 

Investitiile realizate prin POS Mediu nu sunt integrate in sistemul existent de alimentare cu apa 

intrucat lucrarile la gospodaria de apa sunt in curs de finalizare. 

4.2.3.4.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul facturat de apa din anii 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.4-8 – Consumul total de apa facturat in anii 2013 si 2014  

u.m. 2013 2014 

m3/an 205.324 290.684 

m3/zi 562,53 496,39 

           Sursa: Operatorii sistemelor de apa  

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale/consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
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Tabel 4.2.3.4-9 – Consumul curent de apa in sistemul de alimentare cu apa in Bragadiru in anul 

2014 

Cererea de apa Unitati Bragadiru 

Consum de apa casnic 106 m3/an. 0,243 

Consum de apa non-casnic 106 m3/an. 0,047 

Consum total de apa (casnic + Non-casnic) 106 m3/an. 0,290 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 113 

Consum total specific de apa l/om,zi 135 

Sursa: Operatorii sistemelor de apa si calculele Consultantului 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.3.4.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent, 

balanta este urmatoarea: 

 

Figura 4.2-47 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru –  anul 2014 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordare de „jos in sus”” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in capitolul 4.1.3.2.2 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

m3/an

m3/an

m3/an

m3/an

62,5%

3,6%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

290.600 m3/an

290.600 m3/an Consumul necontorizat facturat m3/an

Consumul autorizat

0 m3/an

71,6%

290.600

406.105 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

87.180 m3/an

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

28.325 m3/an

24,9% 6,1%

87,4% 115.505 m3/an

464.700 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

17.425 m3/an

3,7%

Pierderi reale

5,0% 1,3%

Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi pe bransamente

23.356 m3/an

Pierderi de apă

5.931 m3/an

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

7,6%

58.595 m3/an

12,6%

35.239

16.562

62,53%

6.506

174.100 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

37,47%

Apa nefacturată

2,6%

12.171
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In perioada 18.05.2015 - 23.05.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.7 – Studiu balanta apa 

potabila Bragadiru) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost anali-

zata ziua cu debitul minim de noapte respectiv 21.03.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 21.05.2015, respectiv 1.289 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 2-4 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.3.6.2.2-1 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 2-4 ca 1% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 12,89 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.7 Studiu balanta apa potabila Bragadiru, 

in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de consum mi-

nim este de 11,33 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presi-

unea medie din intervalul orar 2-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Su-

ma acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 20,4 pentru ziua de 21.05.2015. 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 21.05.2015 este: 

CARL masurat = 11,33 x 20,4 x 365 = 84.363 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (35.184 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.4-10 - Starea retelei de distributie – sistem de alimentare cu apa Bragadiru  

 
Indicator 

 
 

Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

 

NRW (%) 

 

37,47 

 

C4 (Manual OR) 
(critica) – Valoare critica a indicatorului rele-

vant. Aceasta este un declansator pentru 
initierea de actiuni corective pentru 

imbunatatirea indicatorului. 
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Indicator 
 
 

Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

LKN 

(mc/an/km) 

 

5.412,92 

C1 (Manual OR) Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 
indicatorului. 

 

 
 

ELI 

 

1,50 

C2 (Manual OR) Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. 
Nu sunt necesare masuri speciale pentru 

imbunatatirea acestui indicator. 
  

ILI 

 

5,05 

C1 (Manual OR) Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 
sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului. 
  

B  (WBI) 

Exista potential pentru imbunatatiri 

substantiale; aveti in vedere managementului 

presiunii, practici mai bune de control activ al 

pierderilor si o intretinere mai buna a retelei 

 

CARL/bransamente 

l/bransament/zi 

 

171 

 

B (WBI) 

Exista potential pentru imbunatatiri 

substantiale; aveti in vedere managementului 

presiunii, practici mai bune de control activ al 

pierderilor si o intretinere mai buna a retelei 

Din tabelul anterior se poate observa ca masurile necesare care trebuie luate pentru reducerea pier-

derilor sunt: aplicarea unei strategii de gestiune a pierderilor si echiparea operatorului si a sistemului 

cu mijloace de detectare/interventie rapida asupra avariilor.  

Deoarece indicatorul ILI este cuprins intre 0 si 10 (Categoria 1- C1, Sursa: Manualul national al ope-

ratorilor de apa si canalizare ed. 2010) rezulta o valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt ne-

cesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in vederea identificarii 

potentialelor defectiuni; programele de reducere a pierderilor sunt obligatorii si au un nivel inalt de 

prioritate. 

Valoarea NRW cuprinsa in intervalul 30-40  (Categoria 4- C4, Sursa: Manualul national al operatori-

lor de apa si canalizare ed. 2010), indica o stare critica a indicatorului relevant aceasta valoare 

impunand declansarea imediata de actiuni pentru initierea corective pentru imbunatatirea indicatoru-

lui. 

4.2.3.4.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.7 si 3.3.8. – Sistem de alimentare cu apa Bragadiru (zona 

A si zona B) 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (8.914 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata o crestere a populatiei - conform 

recensamantului din anul 2011 - astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (17.091), gradul 

de conectare real, la nivelul anului 2014, este de 52,16%. Prin acest proiect se urmareste realizarea 

extinderilor necesare pentru reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie conectata pana in 

anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, in functie de dezvoltarea 

localitatii, pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Institutional (scoli, spitale, gradinite, alte 

cladiri administrative) si Comercial/Industrial (unitati cu activitati economice). 

In ce priveste consumul de apa Institutional, acesta a fost estimat in prezent pe baza normelor de 

consum reglementate pe unitatea de consumator public dupa intocmirea listei de unitati publice si a 
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capacitatii acestora la nivelul localitatii. Am considerat ca trendul de dezvoltare institutionala al local-

itatii petrecut in ultimii ani va fi pastrat si in viitor proportional cu cresterea populatiei care trebuie sa 

beneficieze de serviciile publice. Deci si cresterea consumului public va fi proportional cu cresterea 

populatiei la nivelul localitatii luand in considerare rata medie actuala de consum public pe locuitor si 

zi.  

Cresterea necesarului de apa Comercial/industrial s-a estimat proportional cu cresterea PIB-ului 

pentru judetul Ilfov. Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza in profil teritorial, in peri-

oada 2013 ÷ 2015 cresterea reala a PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de 

anul anterior cuprinse intre 1,4% si 2,6%. Pentru perioada 2015 ÷ 2045, conform estimarilor 

Comisiei Nationale de Prognoza si estimarilor Consultantului, cresterea PIB-ului va avea valori cu-

prinse intre 2,9% si 3,7% modificari procentuale fata de anul anterior 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.1.3.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune dezvoltarea conceptului de operare, inclunzand auto-

matizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Pierderile aparente vor fi aduse pana in 2023 la maximum 0,7 % din volumul de apa pro-

dus si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin implementarea masurilor de management 

comercial adecvat, finalizate in primul rand cu eliminarea racordurilor ilegale; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

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

pana in 2023. Astfel ponderea sistemului existent la care s-au aplicat masurile de re-

ducere a ILI au condus la o valoare de 1,00 pentru sistemul dezvoltat in anul implemen-

tarii proiectului. 

 In acelasi timp s-a verificat ca NRW sa nu creasca fata de anul implementarii peste 20% 

limita maxima recomandata de normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de fata o 

crestere a ILI la 2,2 induce o crestere a NRW la 11% in anul 2045; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Volumul annual intrat in system si NRW pentru anii de persepectiva au rezultat prin in-

sumarea componentelor obtinute, asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare. 

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.7. – Studiu balanta apa potabila Bragadiru. 
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Tabel 4.2.3.4-11 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Bragadiru 

Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 
Volum total intrat in sistem 

(volum la sursa) 
m3/zi 1.273,15 2.362,24 4.473,16 

2.2.8 

Total volum apa produsa (la 

iesirea din unitatile de 

productie) 

m3/zi 1.273,15 2.362,24 4.473,16 

2.5.1 

Total apa nefacturata (Vo-

lum intrat in sistem - volum 

vandut) 

m3/zi 476,99 132,29 492,05 

2.5.2 

Procent apa nefacturata 

(exclusiv pierderi tehnologi-

ce la Gospodaria de apa) 

% 37,47 5,60 11,00 

2.5.3 

Pierderi reale de apa (pier-

deri fizice) in retea (exclusiv 

pierderile tehnologice in 

Statia de tratare 

m3/zi 96,39 110,19 412,80 

2.5.4 

Procent pierderi reale (pier-

deri fizice) in retea (exclusiv 

pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 7,57 4,66 9,23 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe 

bransamente, (2.5.3/2.1.5) 
l/bransament/zi 171 23,07 69 

2.5.8 

Indicele de scurgere din in-

frastructura retelei de 

distributie ( ILI asa cum es-

te definit IWA ) 

- 5,05 1 2,2 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta.  

Tabel 4.2.3.4-12 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul Bragadiru 

Cererea 

de apa   
Unitati 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie persoane 17.091 22.195 23.288 25.968 28.564 31.030 33.327 

Populatie 

racordata 
persoane 5.863 22.195 23.288 25.968 28.564 31.030 33.327 

Consum 

specific 

de apa 

l/om zi 113 95 100 100 105 110 115 
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Cererea 

de apa   
Unitati 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Consum 

casnic de 

apa 

m3/an 242.800 769.599 850.007 947.829 1.094.725 1.245.874 1.398.901 

m3/zi 665 2.108 2.329 2.597 2.999 3.413 3.833 

Consum 

non-

casnic  de 

apa 

m3/ an 47.800 44.335 45.461 47.135 48.818 52.029 54.204 

m3/zi 131 121 125 129 134 143 149 

Consum 

total de 

apa (Cas-

nic + 

non-

casnic) 

m3/ an 290.600 813.934 895.468 994.964 1.143.543 1.297.903 1.453.105 

m3/zi 796 2.230 2.453 2.726 3.133 3.556 3.981 

NRW 

m3/ an 174.100 48.284 57.158 74.890 113.098 160.415 179.597 

m3/zi 476,99 132,29 156,60 205,18 309,86 439,49 492,05 

% 37,47% 5,60% 6,00% 7,00% 9,00% 11,00% 11,00% 

Cererea 

totala de 

apa inclu-

siv pier-

derile de 

apa  

m3/ an 464.700 862.219 952.625 1.069.854 1.256.640 1.458.318 1.632.702 

m3/zi 1.273,15 2.362,24 2.609,93 2.931,11 3.442,85 3.995,39 4.473,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata pentru perioada 2014 – 2023 o scadere a consumului specific casnic de la 113 l/om,zi la 

95 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 
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incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 115 l/om,zi, la nivelul anului 2045)..  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II – Anexa 3 

– Sectiunea 3.3.7 si 3.3.8. – Sistem de alimentare cu apa Bragadiru (zona A si zona B). 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.4-13 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Braga-

diru  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 4.473,16 

Q zi max m3/zi 5.815,10 

Q orar max m3/h 467,01 

Q med m3/an 1.632.702 

An de prespectiva an 2045 

4.2.3.4.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatea Bragadiru este una din zonele urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Astfel, 

sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite in 

sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent. 

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. In ul-

timii ani s-a constat o modificare semnificativa a calitatii apei brute provenite din sursa subterana, in 

raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea apei pentru sursele de 

apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii amoniu, mangan si fier. Ac-

tualele sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in par-

ametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.3.4-14 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Bragadiru 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de de-

bit a localitatii Bragadiru pentru etapa de perspectiva. 

In prezent, pentru sursa de apa subterana, valorile indicatori-

lor de calitate pentru amoniu sunt depasite fiind necesara o 

tratare corespunzatoare a apei. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la sur-

sa la rezervoare. 

3 
Gospodaria 

de apa 
Rezervoare  

Capacitatea de inmagazinare actuala nu este suficienta pentru 

etapa de perspectiva. 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

Tratarea apei 

Studiile de calitate arata ca apa subterana nu este conforma 

cu prevederile din Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, 

completata cu Legea 311/2004, datorita neincadrarii in valoa-

rea concentratiei maxime admisibile a indicatorului amoniu, fi-

ind necesar echiparea gospodariei de apa cu statie pentru eli-

minare a amoniului din apa bruta si reglarea echilibrului calco-

carbonic  al apei. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie actuala nu asigura accesul la apa pen-

tru toti locuitorii; 

5 SCADA 

Extinderea conceptului de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.8. – Sistem de alimentare cu apa Bragadiru 
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4.2.3.5 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CORNETU 

Comuna Cornetu se afla situata in partea de sud a Romaniei, in judetul Ilfov. Se invecineaza in par-

tea de vest cu comuna Clinceni, in partea de nord cu orasul Bragadiru, in partea de est cu orasul 

Magurele, iar in partea de sud cu raul Arges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-48 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Cornetu 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Cornetu si Buda din cadrul UAT Cornetu. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Cornetu, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Cornetu 

Cornetu 6.638 

Buda 312 

Total 6.950 

4.2.3.5.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Cornetu deserveste localitatile Buda si Cornetu si cuprinde 

urmatoarele obiecte: 

 sursa subterana formata din 3 foraje; 

 conducte de aductiune; 

 gospodarie de apa GA ce contine rezervoare de inmagazinare cu capacitatea de 500 m3 si 

statie de pompare; 

 retea de distributie. 

Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Cornetu a fost reabilitat si extins in cadrul POS Mediu ast-

fel: 

- extinderea sursei de apa subterane cu 2 foraje; 
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- reabilitarea celor 3 foraje existente; 

- reabilitarea a 1.190 m conducta de aductiune; 

- extindere conducta de aductiune; 

- realizarea unei statii de tratare (clorinare); 

- extinderea capacitatii de inmagazinare prin realizarea unui rezervor cu V=500m3; 

- statie de pompare; 

- reabilitare retea de distributie; 

- extindere retea de distributie cu 37.082 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-49 - Schema sistemului de alimentare cu apa Cornetu 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Cornetu s-a realizat avand la baza urmatoarele 

considerente: 

a) Considerente de natura tehnica:  in evaluarea componentelor sistemului au fost 

inclusi atat parametrii tehnici ai obiectelor aflate in functiune in anul de 

referinta 2014, cat si cei ai obiectelor aflate in diverse stadii de implementare. 

b) Considerente privind consumurile: valorile elementelor necesare pentru evalua-

rea performantei sistemului s-au stabilit numai pentru componentele aflate in 

functiune la nivelul anului de referinta 2014 
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Tabel 4.2.3.5-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Cornetu  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 6.950 7.562 8.293 

Populatia conec-
tata 

locuitor 2.540 4.766 7.306 

Rata de conectare % 36,55 63,03 88,1 

Grad contorizare % 100 100 100 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-
bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.5.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu este formata din 5 foraje, din care, in 

cadrul POS Mediu 3 foraje au fost reabilitate si 2 foraje au fost executate.  

Debitul rezultat din cele 5 foraje este de 17 l/s.  

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Cornetu la etapa de perspectiva.  

Valoarea concentratiei maxime admisibile CMA = 0,5 NH4+ mg/l este depasita la forajele individuale 

precum si la amestecul de apa de la toate cele 5 foraje monitorizate. 

Este necesara atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valori-

le parametrilor depasiti in limitele corespunzatoare. 

4.2.3.5.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

Buletinele de calitate realizate in 2006-2007 care au stat la baza proiectului propus prin POSM au 

aratat numai prezenta amoniului. 

In cursul anului 2013, in judetul Ilfov, s-a constat o modificare a calitatii apei brute provenite din 

sursa subterana, in raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea 

apei pentru sursele de apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. 

Investigatiile analitice efectuate de catre INCD ECOIND in perioada 2012-2014, au indica o modifi-

care a matricii panzei freatice, poluantii majoritari ale caror concentratii depasesc valorile CMA iden-

tificati in surselor subterana, fiind amoniul, manganul si fierul. 

Acest lucru ar putea fi datorat dezvoltarii rapide si haotice a localitatii la o rata de dezvoltare mult 

mai mare decat cea prognozata la inceputul proiectului POSM. Acesta dezvoltare fara infrastructura 

stradala pregatita a facut ca alimentarea cu apa sa se faca pentru noile cartiere prin puturi private 

realizate cel mai probabil defectuos ducand la o contaminare si strapungere a straturilor acvifere.  
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In urma studiului de tratabilitate, efectuat intre anii 2012 - 2013 de catre INCD ECOIND si anexat in 

Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.10. – Studiu tratatbilitate Bragadiru - Cornetu, au fost confir-

mate depasiri ale concentratiei maxime NH4
+ (3.1÷3.4 mg/l) – depasiri de concentratii admise prin 

Legea nr. 458/2002. 

Valorile minime si maxime ale parametrilor principali pentru calitatea apei de la forajele reabilitate, 

din perioadele in care s-au facut masuratori, sunt urmatoarele: 

Tabel 4.2.3.5-2 - Valorile minime si maxime ale parametrilor principali: 

Parametri Simbol Unitati 
2012 

Iul - nov 

2013 

Iun - nov 
CMA 

Temp. apei t ºC 10 – 20 10,2 – 20,6  

Turbiditate  NTU 1,1 – 1,3   

pH pH - 7,51 – 7,95 7,62 – 8,38  

Alcalinitate  Mval/l 4,7 – 4,8 5,35 – 6,1  

Duritate  ºd 5,9 – 6,5 2,8 – 4,6  

Fier Fe2+ µg/l < 300 < 200 200 

Mangan Mn2+ µg/l < 50 < 50 50 

Amoniu NH+ mg/l 1,9 – 2,4 4,5 – 6,5 0,5 

Fosfat PO4
-3 mg/l  0,96 – 1,4  

Nitrati NO3- mg/l <6,0 < 0,1 50 

Nitriti NO2
- mg/l < 0,2 < 0,1 0,5 

TOC  mgC/l 3,1 – 3,2 2,4 – 4,1  

Concluziile studiului de tratabilitate  

Apa tratata trebuie sa corespunda calitativ cerintelor Legii apei 458/2002 republicata in anul 2011. 

Parametrul neconform cu cerintele de potabilitate este amoniul (NH4+). Valoarea concentratiei ma-

xime admisibile CMA = 0,5 NH4 mg/l este depasita la forajele individuale precum si la amestecul de 

apa de la toate cele 5 foraje monitorizate 

Studiul de tratabilitate realizat de catre INCD−ECOIND (2012−2014) arata ca pentru apa de la fora-

jele din localitatea Cornetu eliminarea amoniului trebuie facuta prin nitrificare biologica, astfel: 

- 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 apei tratate cu clor. 

4.2.3.5.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa din anii 2013 si 2014 ani este prezentata in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.5-3 – Productia de apa in ultimii doi ani in sistemul Cornetu 

u.m. 2013 2014 

m3/an 161.500 149.300 

m3/zi 442,47 409,04 

Sursa: Master Plan actualizat si Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.5-4 – Variatia lunara a productiei de apa (mc/luna) in sistemul Cornetu 

 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total 

2013 10.542 10.981 13.130 11.984 14.796 15.408  

2014 9.896 9.735 10.539 10.736 10.913 12.126  

 Iulie August septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2013 18.580 15.607 9.989 17.186 11.002 12.299 161.500 

2014 14.049 16.961 14.643 13.661 11.812 14.253 149.300 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-50 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul de apa maxim produs este in timpul verii si in 

perioada sarbatorilor de iarna. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 25.05.2015 - 30.05.2015, au aratat o 

caracteristica a consumului  orar din sistemul de alimentare Cornetu, in care se inregistreaza varfuri 

de consum in jurul orelor 8, 14 si 20, asa cum rezulta din figura de mai jos: 
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Figura 4.2-51 - Variatia orara a consumului de apa pentru 25.05.2015 

Surse de apa potentiale 

Sursele disponibile sunt: sursa subterana sau conectarea la reteaua de distributie a Municipiului 

Bucuresti. 

4.2.3.5.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodariea de apa, are o lungime totala de 

3.870 m  

Tabel 4.2.3.5-5 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

de la cele 5 foraje la gospodaria de apa  90 ÷ 200 PEID 

2.680 

Realizati in 

cadrul POS 

Mediu 

1.190 

Reabilitati 

in cadrul 

POS Mediu 

Total   3.870  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.5.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa existenta cuprinde: 

- 1 foraj in incinta; 

- statie de clorinare; 

- rezervor de inmagazinare din beton 500 m3; 

- rezervor de inmagazinare metalic 500 m3; 

- statie de pompare apa potabila si debitmetru. 

- pavilionul de exploatare.  

Tratarea apei 

Statia de clorinare, prevazuta prin POS Mediu, este echipata si functionala in momentul de fata. Ca-

pacitatea maxima de dozare este de 200 g Cl2/h (doza necesara 46,11 g/h) iar la iesirea din 

gospodaria de apa, concentratia de clor rezidual este de 0,5 mg/l, iar la capatul retelei de 0,1 mg/l. 
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Deficiente: 

Statia de clorinare nu prezinta deficiente. Este construtie noua. 

Rezervoare 

Capacitatea totala de inmagazinare de care dispune sistemul de alimentare cu apa Cornetu este asi-

gurata de doua rezervoare cu un volum total de 1000m3, astfel: 

- rezervor 1 x 500 m3 cu structura supraterana din beton, existent; 

- rezervor 1 x 500 m3 cu structura metalica si realizat prin POS Mediu. 

Deficiente: 

Rezervoarele de inmagazinare sunt constructii noi, nu prezinta deficiente. 

Statii de pompare 

Statia de pompare este o constructie supraterana din zidarie avad dimensiunile in plan 6.5 m x 4.5 

m x 4.7 m.  

Tabel 4.2.3.5-6 – Statii de pompare existente Cornetu 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 121,3 30 - 

2+1 pompe 

booster, turatie 

variabila si 2 

vase hidrofor 2 

x 3.150 l 

- 

Deficiente: 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in retea in pentru etapa de perspectiva, este nece-

sara  suplimentarea capacitatii de pompare a sistemului. 

Constructii anexe 

Lucrarile la gospodaria de apa, prevazute prin POS Mediu, includ si realizarea unei constructii anexe 

de tip pavilion administrativ dotat cu dispecerat SCADA. Aceasta este constructie supraterana cu di-

mensiunile in plan de 7,25 m x 9,95 m x 3,0 m 

Deficiente: 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel incat sa preia informatiile de natura tehnica 

la nivel local si sa le transmita catre dispeceratul central. 

Deficiente: 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel incat sa preia informatii de natura tehnica la 

nivel local si sa le transmita catre dispeceratul central. 
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4.2.3.5.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei in localitatea Cornetu are lungime totala de 28.421 m, astfel: 

Tabel 4.2.3.5-7 - Retelele de distributie apa potabila au urmatoarele caracteristici tehnice: 

Nr. crt. 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 63 PEID 1.639 
2.800 m existenti relizati in anul 2005 

1.000 m reabilitare prin POS Mediu, anul 

2014 

24.621 m realizati prin POS Mediu, anul 

2014 

2 90 PEID 15.609 

3 110 PEID 10.590 

4 225 PEID 583 

TOTAL 28.421  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 2.261 bucati din care 271 

bucati existente si 1.990 bucati propuse prin POS Mediu.  

Deficiente: 

Pentru asigurarea accesului la o apa potabila de calitate a tuturor locuitorilor din localitatile Buda si 

Cornetu este necesara extinderea retelei de distributie din cadrul sistemului de alimentare de ali-

mentare cu apa Cornetu. 

4.2.3.5.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele au o zona de protectie sanitara in regim sever conform H 930 din 11-08-2005 „Norme spe-

ciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.5.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Cornetu este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional Apa 

Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea siste-

melor de utilitati aferente acestora 

4.2.3.5.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.5.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul facturat pentru anii 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.5-8 – Consumul total de apa facturat in anii 2013 si 2014, Cornetu 

u.m. 2013 2014 

m3/an 110.757 98.869 

m3/zi 303,44 270,87 

            Sursa: Operatorul sistemului de apa  
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In tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de consumatori: 

(a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale/consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

Tabel 4.2.3.5-9 – Consumul curent de apa sistemul Cornetu 

Cererea de apa   Unitati Cornetu 

Consum de apa casnic 

106 m3/an. 0.095 

m3/zi 260,27 

Consum de apa non-casnic 

106 m3/an. 0.0039 

m3/zi 10,68 

Consum total de apa (casnic + Non-casnic) 

106 m3/an. 0.0988 

m3/zi 270,87 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 102  

Consum total specific de apa l/om,zi 106 

Sursa: Operatorii sistemelor de apa si calculele Consultantului 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.3.5.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la Operator. Pentru sistemul existent 

balanta este urmatoarea: 
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Figura 4.2-52 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu–anul 2014 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordare de „jos in sus”” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 25.05.2015 - 30.05.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.8 – Studiu balanta apa 

potabila Cornetu) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost analiza-

ta ziua cu debitul minim de noapte respectiv 25.05.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 25.05.2015, respectiv 239,61 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 1-3 ceea ce se poate observa si din figura  

4.2.3.7.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 3-4 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 1.20 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.8 Studiu de balanta apa potabila Corne-

tu, in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de consum 

minim este de 0,64 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

m3/an

m3/an

m3/an

m3/an

26.606

12.505

66,22%

1.792

50.440 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

33,78%

Apa nefacturată

8,2%

12.310

Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi pe bransamente

7.018 m3/an

Pierderi de apă

5.075 m3/an

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

17,8%

33.624 m3/an

22,5%

Pierderi reale

4,7% 3,4%

149.300 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

1.943 m3/an

1,3%

77,5% 16.816 m3/an

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

4.953 m3/an

11,3% 3,3%

115.676 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

11.863 m3/an

0 m3/an

85,5%

98.860

66,2%

8,4%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

98.860 m3/an

98.860 m3/an Consumul necontorizat facturat m3/an

Consumul autorizat
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Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 1-3. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 19,7 pentru ziua de 25.05.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 25.05.2015 este: 

CARL masurat = 0,64 x 19,7 x 365 = 4.602 m3/an 

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (26.606 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.5-10 - Starea retelei de distributie - sistem de alimentare cu apa Cornetu 

 
Indicator 

 
Valoare 

 
Categoria 

 
Starea retelei/Masuri necesare 

 
NRW (%) 

 
33.78% 

 
C4 

(Manual OR) 

Stare critica. Valoare critica a indicatorului rele-
vant. Aceasta este un declansator pentru initierea 
de actiuni corective pentru imbunatatirea indicato-

rului. 

 

LKN 
(mc/an/km) 

7.001,57 
C1 

(Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 
sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea in-

dicatorului. 
 

 
ELI 

 
1,94 

 
C3 

(Manual OR) 

Valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt ne-
cesare alte masuri pentru imbunatatirea indicato-

rului, decat planificare in vederea identificarii 
potentialelor defectiuni. 

 

ILI 

 

8,10 

 

 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 
sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea in-

dicatorului. 
 

C (WBI) 

Inregistrare nesatisfacatoare a pierderilor; situatie 
acceptabila doar in cazul abundentei resurselor de 

apa si a costului mic; chiar si in astfel de cazuri 

insa este nevoie de o analiza a nivelului si naturii 

pierderilor si de o intensificare a masurilor de re-
ducere a acestora 

 

CARL 
(Litri/bransament/zi) 

268,97 A (WBI) 
Resursele de apa utilizate ineficient. Deci pentru 

reducerea pierderilor de apa se aplica un program 
imperativ si de inalta prioritate. 

Din tabelul anterior se poate observa ca masurile necesare care trebuie luate pentru reducerea pier-

derilor sunt: aplicarea unei strategii de gestiune a pierderilor si echiparea operatorului si a sistemului 

cu mijloace de detectare/interventie rapida asupra avariilor.  

Desi indicatorul ILI a rezultat cuprins intre 0 si 10 (Categoria 1-C1, conform Manualului national al 

operatorilor de apa si canalizare ed. 2010) - Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului pe lungimea pe care reteaua este 
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functionala, fata de volumul de apa intrat in sistem tot pentru indicatorul ILI a rezultat o Inregistrare 

nesatisfacatoare a pierderilor; situatie acceptabila doar in cazul abundentei resurselor de apa si a 

costului mic; chiar si in astfel de cazuri insa este nevoie de o analiza a nivelului si naturii pierderilor 

si de o intensificare a masurilor de reducere a acestora 

De asemenea, este necesara formarea unor echipe dotate si calificate pentru detectarea si repararea 

fisurilor in timpi cat mai redusi precum si echiparea retelei de distributie cu debitmetre si traductori 

de presiune pentru reducerea zonei potentiale de avarie. Totodata se vor asigura OR dotarile necesa-

re pentru detectarea si repararea performanta a avariilor. 

Valoarea NRW cuprinsa in intervalul 30-40 indica o stare critica a indicatorului relevant aceasta va-

loare impunand declansarea imediata de actiuni pentru initierea corective pentru imbunatatirea indi-

catorului. 

Pentru indicatorul ELI a rezultat incadrarea acestuia in Categoria 3 adica o valoare medie a indicato-

rului relevant. Nu sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in 

vederea identificarii potentialelor defectiuni. 

4.2.3.5.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.9. – Sistem de alimentare cu apa Cornetu.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (4.792 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata o crestere a populatiei - conform 

recensamantului din anul 2011 - astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (6.950), gradul 

de conectare real, la nivelul anului 2014, este de 68,95%. Prin acest proiect se urmareste realizarea 

extinderilor necesare pentru reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie conectata pana in 

anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, in functie de dezvoltarea 

localitatii, pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Institutional (scoli, spitale, gradinite, alte 

cladiri administrative) si Comercial/Industrial (unitati cu activitati economice). 

In ce priveste consumul de apa Institutional, acesta a fost estimat in prezent pe baza normelor de 

consum reglementate pe unitatea de consumator public dupa intocmirea listei de unitati publice si a 

capacitatii acestora la nivelul localitatii. Am considerat ca trendul de dezvoltare institutionala al 

localitatii petrecut in ultimii ani va fi pastrat si in viitor proportional cu cresterea populatiei care tre-

buie sa beneficieze de serviciile publice. Deci si cresterea consumului public va fi proportional cu 

cresterea populatiei la nivelul localitatii luand in considerare rata medie actuala de consum public pe 

locuitor si zi.  

Cresterea necesarului de apa Comercial/industrial s-a estimat proportional cu cresterea PIB-ului pen-

tru judetul Ilfov. Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza in profil teritorial, in perioada 

2013 ÷ 2015 cresterea reala a PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de anul an-

terior cuprinse intre 1,4% si 2,6%. Pentru perioada 2015 ÷ 2045, conform estimarilor Comisiei 

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

2,9% si 3,7% modificari procentuale fata de anul anterior 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune extinderea conceptului de operare, inclunzand auto-

matizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 
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Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Pierderile aparente vor fi aduse pana in 2023 la maximum 0,6 % din volumul de apa pro-

dus si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin implementarea masurilor de management 

comercial adecvat, finalizate in primul rand cu eliminarea racordurilor ilegale; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

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

pana in 2023. Astfel ponderea sistemului existent la care s-au aplicat masurile de re-

ducere a ILI au condus la o valoare de 1,00 pentru sistemul dezvoltat in anul implemen-

tarii proiectului. 

  In acelasi timp s-a verificat ca NRW sa nu creasca fata de anul implementarii peste 

20% limita maxima recomandata de normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de 

fata o crestere a ILI la 1,7 induce o crestere a NRW la 11% in anul 2045; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Volumul annual intrat in system si NRW pentru anii de persepectiva au rezultat prin in-

sumarea componentelor obtinute, asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare. 

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.8. – Studiu balanta apa potabila Cornetu. 

Tabel 4.2.3.5-11 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu 

Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori  

(2014) 

Valori 

prognozate 

(2023) 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.2.1 
Volum total intrat in sistem (vo-

lum la sursa) 
m3/zi 409,04 919,81 1.422,98 

2.2.8 
Total volum apa produsa (la 

iesirea din unitatile de productie) 
m3/zi 409,04 919,81 1.422,98 

2.5.1 
Total apa nefacturata (Volum in-

trat in sistem - volum vandut) 
m3/zi 138,19 51,51 156,53 

2.5.2 

Procent apa nefacturata (exclusiv 

pierderi tehnologice la Gospodaria 

de apa) 

% 33,78 5,60 11,00 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizi-

ce) in retea (exclusiv pierderile 
m3/zi 72,89 42,34 132,60 
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Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori  

(2014) 

Valori 

prognozate 

(2023) 

Valori 

prognozate 

(2045) 

tehnologice in Statia de tratare 

2.5.4 

Procent pierderi reale (pierderi fi-

zice) in retea (exclusiv pierderile 

tehnologice in Statia de tratare) 

% 17,82 4,60 9,32 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe 

bransamente, (2.5.3/2.1.5) 

l/bransame

nt/zi 
268.97 16.16 47 

2.5.8 

Indicele de scurgere din infra-

structura retelei de distributie ( 

ILI asa cum este definit IWA ) 

- 8,10 1 1,7 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta.  

Prin implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu se imbunatatesc sem-

nificativ indicatorii de performanta, iar valoarea NRW atinge procentul de 5,6% in anul 2023.  

Tabel 4.2.3.5-12 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul Cornetu 

Cererea 

de apa   

u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie per-

soane 

6.950 8.293 8.578 9.276 9.945 10.567 11.133 

Populatie 

racordata 

per-

soane 

2.540 8.293 8.578 9.276 9.945 10.567 11.133 

Consum 

specific de 

apa 

l/om zi 102 95 95 95 100 100 105 

Consum 

casnic de 

apa 

m3/an 94.920 287.553 297.444 321.662 363.008 385.706 426.666 

m3/zi 260 788 815 881 995 1.057 1.169 

Consum 

non-casnic  

de apa 

m3/an 3.940 29.376 30.192 31.513 32.583 34.275 35.589 

m3/zi 11 80 83 86 89 94 98 

Consum 

total de 

apa (Cas-

nic + Non-

Casnic) 

m3/an 98.860 316.930 327.636 353.175 395.592 419.981 462.255 

m3/zi 271 868 898 968 1.084 1.151 1.266 

NRW 

m3/an 50.440 18.801 20.913 26.583 39.124 51.908 57.133 

m3/zi 138,19 51,51 57,30 72,83 107,19 142,21 156,53 

% 33,78% 5,60% 6,00% 7,00% 9,00% 11,00% 11,00% 

Cererea m3/an 149.300 335.731 348.549 379.758 434.716 471.889 519.388 
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Cererea 

de apa   

u.m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

totala de 

apa inclu-

siv pierde-

rile de apa  

m3/zi 409,04 919,81 954,93 1.040,43 1.191,00 1.292,85 1.422,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o scadere a consumului specific casnic de la 102 
l/om,zi la 95 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin 
proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 105 l/om,zi, la nivelul anului 2045).  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- 

Anexa 3 – Sectiunea 3.3.9. – Sistem de alimentare cu apa Cornetu.  

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.5-13 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Cornetu  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 1.040,43 1.422.98 

Q zi max m3/zi 1.352,56 1.849.87 

Q orar max m3/h 142,62 183.04 

Q med m3/an 379.758 519.388 

An de prespectiva an 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 
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4.2.3.5.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatea Cornetu este una din zonele urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Astfel, 

sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite in 

sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. In ul-

timii ani s-a constat o modificare semnificativa a calitatii apei brute provenite din sursa subterana, in 

raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea apei pentru sursele de 

apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorulamoniu. Actualele sisteme 

de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in parametrii acceptati 

prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.3.5-14 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Cornetu 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de de-

bit pentru etapa de perspectiva a localitatilor Cornetu si Buda 

In prezent, sursa de apa subterana prezinta valori maxime 

depasite pentru indicatoriul de calitate amoniu fiind necesara o 

tratare corespunzatoare. 

2 Aductiune 
Pentru a transporta surplusul de debit pentru etapa de per-

spectiva este necesara realizarea unei conducte de aductiune. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  Nu este cazul. 

Statii de pom-

pare 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in reteaua de 

distributie la etapa de perspectiva, este necesara suplimenta-

rea capacitatii de pompare. 

Tratarea apei 

Studiile de calitate arata ca apa subterana nu este conforma 

cu prevederile Directivei 98/83/CE transpusa in Legislatia 

romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, 

completata si modificata cu Legea 311/2004, datorita 

neincadrarii in valoarea concentratiei maxime admisibile a in-

dicatorului amoniu.  

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie actuala nu asigura accesul la o apa pen-

tru toti locuitorii; 

5 SCADA 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel incat 

sa preia informatii de natura tehnica la nivel local si sa le 

transmita catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.9. – Sistem de alimentare cu apa Cornetu. 
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4.2.3.6 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CIOROGARLA 

Comuna Ciorograla se afla in vestul Bucurestiului, la o distanta de 13 km, pe drumul judetean 601, 

in cadrul judetului Ilfov, in Campia Romana. Localitatea se invecineaza cu comunele Chiajna, 

Domnesti si Dragomiresti Deal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-53 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa  

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Ciorogarla si Darvari din cadrul UAT Ciorogarla. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Ciorogala 

Ciorogarla 4.250 

Darvani 2.460 

Total 6.710 

4.2.3.6.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla deserveste localitatile Ciorogarla si Darvari si cuprinde 

urmatoarele obiecte: 

 sursa subterana constituita din 3 foraje; 

 conducte de aductiune; 

 gospodarie de apa GA ce contine statie de clorinare, rezervor de inmagazinare si statie de 

pompare; 

 retea de distributie  

Prin POS Mediu s-au prevazut investitii pentru extinderea retelei de distributie in localitatea 

Ciorogarla. 
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Figura 4.2-54 - Schema sistemului de alimentare cu apa Ciorogarla 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Ciorogarla s-a realizat avand la baza urmatoarele 

considerente: 

a) Considerente de natura tehnica:  in evaluarea componentelor sistemului au fost 

inclusi atat parametrii tehnici ai obiectelor aflate in functiune in anul de 

referinta 2014, cat si cei ai obiectelor aflate in diverse stadii de implementare. 

b) Considerente privind consumurile: valorile elementelor necesare pentru evalua-

rea performantei sistemului s-au stabilit numai pentru componentele aflate in 

functiune la nivelul anului de referinta 2014 

Tabel 4.2.3.6-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 6.710 7.301 8.007 

Populatia conectata locuitor 644 1.356 2.000 

Rata de conectare % 9,60 18,57 24,98 

Grad contorizare % 100 100 100 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o cali-
tate conforma cu nor-

mele romanesti si eu-
ropene 

% 9,6 18,57 24,98 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.6.1.1 Sursa de apa 

Sursa pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla este subterana, formata din 3 foraje.  

Debitul rezultat din cele 3 foraje este de 18 l/s.  

Deficiente: 

Cele 3 foraje se afla intr-o stare tehnica proasta,  prezentand degradari la elementele metalice si la 

finisajele cabinelor de protectie iar instalatiile hidraulice si electrice sunt invechite avand un consum 

mare de energie. 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura necesarul de debit la etapa de perspectiva.  

4.2.3.6.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

Nu este cazul 

Concluziile studiului de tratabilitate 

In urma studiului de tratabilitate, efectuat in anul 2012 - 2013 de catre INCD ECOIND si anexat in 

Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.10. – Studiu tratabilitate Bragadiru - Cornetu, s-a confirmat ca 

valorile indicatorilor bacteriologici se incadreaza in limitele legii nr. 458/2002. 

4.2.3.6.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa din ultimii 2 ani, respectiv anii 2013 si 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.6-2 – Productia de apa in ultimii doi ani in Ciorogarla 

u.m. 2013 2014 

m3/an 49.000 47.900 

m3/zi 134,25 131,23 

Sursa: Master Plan actualizat si Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.6-3 – Variatia lunara a productiei de apa (mc/luna) in Ciorogarla 

 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total 

2014 2.403 2.261 2.426 3.739 5.346 2.971  

2013 3.413 3.654 4.174 5.743 6.427 3.359  

 Iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2014 4.259 6.710 4.967 3.894 3.687 5.237 47.900 

2013 4.200 6.177 3.873 3.069 1.999 3.022 49.000 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-55 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014  

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul de apa maxim produs este in timpul anotimpului 

calduros. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 20.05.2015 - 25.05.2015, au aratat o 

caracteristica a consumului  orar din sistemul de alimentare Ciorogarla, in care se inregistreaza 

varfuri de consum in jurul orelor 8, 14 si 20, asa cum rezulta din figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-56 - Variatia orara a consumului de apa pentru 22.05.2015 
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Surse de apa potentiale  

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (puturi forate) sau conectarea la reteaua de ditributie a 

Municipiului Bucuresti. Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa. 

4.2.3.6.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiune ce preia apa de la foraje catre gospodariea de apa, are o lungime totala de 

561 m.  

Tabel 4.2.3.6-4 – Conducte de aductiune existente 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

de la cele 3 foraje la gospodaria de apa 110 ÷ 160 PEID 561 existenti 

Total   561  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.6.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa existenta cuprinde: 

- 1 foraj in incinta; 

- Statie de clorinare; 

- Rezervor de inmagazinare; 

- Statie de pompare apa potabila spre consumatori; 

- Constructii anexe. 

Tratarea apei 

Statia de clorinare din incinta gospodariei de apa este functionala, avand o capacitate cuprinsa intre 

10 – 15 l/s. 

Deficiente: 

Instalatia de clorinare existenta nu are capacitate suficienta pentru a asigura dezinfectia apei la nive-

lul etapei de perspectiva. 

Rezervoare 

Rezervorul amplasat in gospodaria de apa este o structura supraterana metalica cu o capacitate de 

600 m3 realizat din materiale prefabricate si are o vechime de aproximativ 10 ani.  

Deficiente: 

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice a debitelor de apa precum si pentru asigurarea rezer-

vei intangibile de incendiu pentru etapa de perspectiva, anul 2045, este necesara extinderea 

capacitatii de inmagazinare. 

Statii de pompare 

Statia de pompare pentru apa potabila spre consumatori este echipata cu pompe, cu caracteristicile: 
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Tabel 4.2.3.6-5 – Statii de pompare existente Ciorogarla 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex  

65 30 5,5 2+1 pompe  - 

36 30 5,5 Pentru incendiu - 

Deficiente: 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a sistemului de alimentare avand in vedere 

populatia prognozata la etapa de perspectiva si extinderea retelei de distributie. 

Din punct de vedere constructiv, cladirea statiei de pompare se afla intr-o stare incipienta de degra-

dare.  

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei.  

4.2.3.6.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatile Ciorogarla si Darvari are lungime totala de 20.442 m: 

Tabel 4.2.3.6-6 - Retelele de distributie apa potabila au urmatoarele caracteristici tehnice, conform 

tabelului de mai jos: 

Nr. crt. 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 63 ÷ 110 PEID 20.442 

15.799 m existenti realizati in anul 2010 

4.643 m prevazuti prin POS Mediu, anul 

2014 

TOTAL 20.442  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 402 bucati din care 176 

bucati existente si 226 bucati propuse prin POS Mediu.  

Deficiente: 

Avand in vedere dezvoltarea localitatii, pentru a asigura accesul la o apa de calitate pentru toti locui-

torii celor doua localitati, este necesara extinderea retelei de distributie din cadrul sistemului de ali-

mentare cu apa Ciorogarla. 

4.2.3.6.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele au o zona de protectie sanitara in regim sever conform H 930 din 11-08-2005 „Norme spe-

ciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.6.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional 

Apa Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea sis-

temelor de utilitati aferente acestora.  
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4.2.3.6.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.6.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul facturat pentru anii 2013 si 2014 este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.6-7  – Consumul total de apa facturat in anii 2013 si 2014  

u.m. 2013 2014 

m3/an 27.318 27.484 

m3/zi 74,84 75,30 

           Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale / consum public. 

Tabel 4.2.3.6-8 – Consumul curent de apa in sistemul Ciorogarla in 2014 

Consum de apa 
Unitate de 

masura 
Valoare 

Consum de apa casnic 

106 m3/an. 0,021 

m3/zi 57,53 

Consum de apa non-casnic 
106 m3/an. 0,0057 

m3/zi 15,61 

Consum total de apa (casnic + non-casnic) 
106 m3/an. 0,027 

m3/zi 75,30 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 93 

Consum total specific de apa l/om,zi 117 

Sursa: Operatorii sistemelor de apa si calculele Consultantului 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.3.6.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent 

balanta de apa este urmatoarea: 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
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 Figura 4.2-57 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla –  anul 2014 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordare de „jos in sus”” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 - Masuratori de debite in sistemele de ali-

mentare cu apa (abordare de „jos in sus”) 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 20.05.2015 - 25.05.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.10. – Studiu balanta apa 

potabila Ciorogarla) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost anali-

zata ziua cu debitul minim de noapte respectiv 22.05.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 22.05.2015, respectiv 96,16 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 1-3 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.3.8.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 1-3 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 0.48 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.10 Studiu balanta apa potabila 

Ciorogarla, in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de 

consum minim este de 0,71 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 1-3. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 21,8 pentru ziua de 22.05.2015 

m3/an

m3/an

m3/an

m3/an

10.129

4.761

57,38%

671

20.416 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

42,62%

Apa nefacturată

9,8%

4.698

Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi pe bransamente

6.000 m3/an

Pierderi de apă

561 m3/an

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

21,1%

16.129 m3/an

33,7%

Pierderi reale

12,5% 1,2%

47.900 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

5.439 m3/an

11,4%

66,3% 4.287 m3/an

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

989 m3/an

8,9% 2,1%

31.771 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

3.298 m3/an

0 m3/an

86,5%

27.484

57,4%

9,9%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
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Consumul autorizat
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 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 22.05.2015 este: 

CARL masurat = 0,71 x 21,8 x 365 = 5.649 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (10.130 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.6-9 - Starea retelei de distributie – sistem de alimentare cu apa Ciorogarla  

Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

 

NRW (%) 

 

42,70 

 

C5 

(Manual OR) 

(inacceptabil) – stare inacceptabila 

care cere actiuni imediate pentru im-

bunatatirea performantei indicatorului 

relevant. Este un indiciu ca retrospec-

tiv ar fi trebuit luate masuri din timp. 

LKN 

(mc/an/km) 

 

633.12 

C1 

(Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului rel-

evant. Nu sunt necesare alte masuri 

pentru imbunatatirea indicatorului 

 

ELI 

 

0.176 

 

C5 

(Manual OR) 

(inacceptabil) – stare inacceptabila 

care cere actiuni imediate pentru im-

bunatatirea performantei indicatorului 

relevant. Este un indiciu ca retrospec-

tiv ar fi trebuit luate masuri din timp. 

ILI 

 
2,0 

C1 

(Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului rel-

evant. Nu sunt necesare alte masuri 

pentru imbunatatirea indicatorului 

A (WBI) 

Reducerea in continuare a pierderilor 

poate fi nerentabila, cu exceptia cazu-

rilor cand nu poate fi asigurat necesa-

rul de apa ; este necesara o analiza 

detaliata pentru identificarea masurilor 

de imbunatatire eficiente din punct de 

vedere al costurilor 
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Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

CARL 

(Litri/bransament/zi) 
157.67 A (WBI) 

Reducerea in continuare a pierderilor 

poate fi nerentabila, cu exceptia cazu-

rilor cand nu poate fi asigurat necesa-

rul de apa ; este necesara o analiza 

detaliata pentru identificarea masurilor 

de imbunatatire eficiente din punct de 

vedere al costurilor 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea functionala a retelei de distributie 15,799 km. Se 

precizeaza faptul ca nu este necesar a se reabilita reteaua de distributie. 

Conform valorii NRW indica ca starea sistemului este inacceptabila si se cer actiuni imediate pentru 

imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca retrospectiv ar fi trebuit luate 

masuri din timp 

Se poate observa ca masurile necesare care trebuie luate pentru reducerea pierderilor sunt: aplica-

rea unei strategii de gestiune a pierderilor si echiparea operatorului si a sistemului cu mijloace de 

detectare/interventie rapida asupra avariilor 

Interventiile care sunt necesare in actualul sistem de alimentare  cu apa, au drept scop asigurarea 

capacitatii de transport a retelei, care,  in prezent este subdimensionata, necesitand modificari de di-

ametre pentru a face posibila extinderea sistemului. 

4.2.3.6.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.10. – Sistem alimentare cu apa Ciorogarla.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (5.113 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata o crestere a populatiei - conform 

recensamantului din anul 2011 - astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (6.710), gradul 

de conectare real, la nivelul anului 2014, este de 76,20%. Prin acest proiect se urmareste realizarea 

extinderilor necesare pentru reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie conectata pana in 

anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, in functie de dezvoltarea 

localitatii, pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Institutional (scoli, spitale, gradinite, alte 

cladiri administrative) si Comercial/Industrial (unitati cu activitati economice). 

In ce priveste consumul de apa Institutional, acesta a fost estimat in prezent pe baza normelor de 

consum reglementate pe unitatea de consumator public dupa intocmirea listei de unitati publice si a 

capacitatii acestora la nivelul localitatii. Am considerat ca trendul de dezvoltare institutionala al 

localitatii petrecut in ultimii ani va fi pastrat si in viitor proportional cu cresterea populatiei care tre-

buie sa beneficieze de serviciile publice. Deci si cresterea consumului public va fi proportional cu 

cresterea populatiei la nivelul localitatii luand in considerare rata medie actuala de consum public pe 

locuitor si zi.  

Cresterea necesarului de apa Comercial/industrial s-a estimat proportional cu cresterea PIB-ului pen-

tru judetul Ilfov. Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza in profil teritorial, in perioada 

2013 ÷ 2015 cresterea reala a PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de anul an-

terior cuprinse intre 1,4% si 2,6%. Pentru perioada 2015 ÷ 2045, conform estimarilor Comisiei 
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Nationale de Prognoza si estimarilor Consultantului, cresterea PIB-ului va avea valori cuprinse intre 

2,9% si 3,7% modificari procentuale fata de anul anterior. 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Pierderile aparente vor fi aduse pana in 2023 la maximum 1,5 % din volumul de apa pro-

dus si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin implementarea masurilor de management 

comercial adecvat, finalizate in primul rand cu eliminarea racordurilor ilegale; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

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

pana in 2023. Astfel ponderea sistemului existent la care s-au aplicat masurile de re-

ducere a ILI au condus la o valoare de 1,00 pentru sistemul dezvoltat in anul implemen-

tarii proiectului. 

 In acelasi timp s-a verificat ca NRW sa nu creasca fata de anul implementarii peste 20% 

limita maxima recomandata de normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de fata o 

crestere a ILI la 2,1 induce o crestere a NRW la 11% pentru anul 2045; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Volumul annual intrat in system si NRW pentru anii de persepectiva au rezultat prin in-

sumarea componentelor obtinute, asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare. 

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.10. Studiu balanta apa potabila Ciorogarla. 

Tabel 4.2.3.6-10 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Ciorogarla 

Nr.Crt.* Indicator U.M. 
Valori 

(2014) 

Valori 

prognozate 

(2023) 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.2.1 

Volum total intrat in 

sistem (volum la sur-

sa) 

m3/zi 131,23 871,17 1.347,20 

2.2.8 

Total volum apa pro-

dusa (la iesirea din 

unitatile de productie) 

m3/zi 131,23 871,17 1.347,20 
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Nr.Crt.* Indicator U.M. 
Valori 

(2014) 

Valori 

prognozate 

(2023) 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.5.1 

Total apa nefacturata 

(Volum intrat in sis-

tem - volum vandut) 

m3/zi 55,93 48,79 148,19 

2.5.2 

Procent apa nefactu-

rata (exclusiv pierderi 

tehnologice la 

Gospodaria de apa) 

% 42,62 5.60 11 

2.5.3 

Pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pier-

derile tehnologice in 

Statia de tratare 

mc/zi 27,75 32,86 121,57 

2.5.4 

Procent pierderi reale 

(pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pier-

derile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 21,15 3,77 9,02 

2.5.5 

Pierderi reale de apa 

pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 

l/bransament/zi 157.67 23.71 88 

2.5.8 

Indicele de scurgere 

din infrastructura 

retelei de distributie ( 

ILI asa cum este de-

finit IWA ) 

- 2 1 2,1 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta.  

Tabel 4.2.3.6-11 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul Ciorogarla 

Cererea de apa   u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie pers. 6.710 8.007 8.282 8.957 9.602 10.203 10.749 

Populatie conectata pers. 644 8.007 8.282 8.957 9.602 10.203 10.749 

Consum specificde 

apa casnica 
l/om zi 93 90 90 90 95 95 100 

Consum casnic de 

apa  

m3/an 21.770 263.025 272.072 294.225 332.966 353.785 392.337 

m3/ zi 60 721 745 806 912 969 1.075 

Consum non-casnic  m3/ an 5.710 37.144 37.661 38.845 40.285 43.373 45.302 
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Cererea de apa   u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

de apa 
m3/ zi 16 102 103 106 110 119 124 

Consum total de 

apa (Casnic + non-

casnic) 

m3/ an 27.480 300.169 309.734 333.070 373.251 397.159 437.639 

m3/ zi 75 822 849 913 1.023 1.088 1.199 

NRW 

m3/ an 20.420 17.807 19.770 25.070 36.915 49.087 54.090 

m3/ zi 55,95 48,79 54,17 68,68 101,14 134,48 148,19 

% 42,63% 5,60% 6,00% 7,00% 9,00% 11,00% 11,00% 

Cererea totala de 

apa, inclusiv NRW 

m3/ an 47.900 317.976 329.504 358.140 410.166 446.246 491.729 

m3/ zi 131,23 871,17 902,75 981,20 1.123,74 1.222,59 1.347,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o scadere usoara a consumului specific casnic de la 

93 l/om,zi la 90 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse 
prin proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 100 l/om,zi, la nivelul anului 2045).  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- Anexa 3 – 

Sectiunea 3.3.10. – Sistem de alimentare cu apa Ciorogarla.  

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Cerinta de apa Ciorogarla 
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Tabel 4.2.3.6-12 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Cior-

ogarla  

Debit u.m. Valoare Valoare 

Q zi med m3/zi 981,17 1.347,20 

Q zi max m3/zi 1.275,57 1.751,36 

Q orar max m3/h 134,96 175,83 

Q med m3/an 358.127,05 491.729 

An de prespectiva an 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.6.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Sistemul de apa Ciorogarla prezinta o tendinta de crestere continua a gradului de racordare la infra-

structura de apa. Astfel, atat in prezent, cat si in etape de perspectiva sunt preconizate cresteri ale 

gradului de racordare, implicit a cerintelor de debit distribuite in sistem, cereri care nu pot fi 

indeplinitea prin capacitatea existenta a sistemului de apa. 

Tabel 4.2.3.6-13 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Ciorogarla: 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de de-

bit pentru etapa de perspectiva.  

Forajele existente necesita reabilitare (prezinta degradari la 

elementele structurale iar instalatiile hidraulice si electrice au 

randament scazut). Lipsa lucrarilor periodice de decolmata-

re/denisipare afecteaza caracteristicile de exploatare. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la 

sursa la rezervoare. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  

Pentru a se putea asigura compensarea orara si zilnica a de-

bitelor de consum precum si rezerva intangibila de incendiu 

pentru etapa de perspectiva, este necesara suplimentarea 

capacitatii de inmagazinare. Totodata, actualul rezervor de 

inmagazinare prezinta degradari structurale. 

Statii de pom-

pare 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a siste-

mului de alimentare cu apa, avand in vedere populatia pro-

gnozata la etapa de perspectiva; Din punct de vedere con-

structiv, statia de pompare se alfa intr-o stare incipienta de 

degradare 

Tratarea apei 
Capacitate de dezinfectie insuficienta pentru etapa de perspec-

tiva. 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

Constructii 

anexe - Pavili-

on Administra-

tiv 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ pentru 

crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de operare si 

intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Fiind o zona cu o crestere continua a populatie, este necesara 

extinderea retelei de distributie in localitatea Ciorogarla. 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, optimizand astfel modul 

de exploatare/functionare a sistemului de alimentare cu apa. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.11. – Sistem de alimentare cu apa Ciorogarla. 
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4.2.3.7 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DOMNESTI 

Comuna Domnesti se afla in sud-vestul judetului Ilfov, la vest de Bucuresti, pe malurile raurilor 

Ciorogarla si Sabar si pe malul stang al Argesului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-58 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Domnesti 

Sistemul de alimentare apa deserveste localitatile Domnesti si Teghes din cadrul UAT Domnesti 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Domnesti, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Domnesti 

Domnesti 8.516 

Teghes 831 

Total 9.347 

4.2.3.7.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa al comunei Domnesti, a fost prevazut in intregime in cadrul POS Me-

diu si cuprinde urmatoarele obiecte: 

 sursa subterana constituita din 5 foraje; 

 conducte de aductiune; 

 gospodarie de apa GA ce cuprinde: statie de clorinare, rezervor de inmagazinare si statie de 

pompare, statie de tratare cu facilitati de eliminare mangan si amoniu; 

 retea de distributie  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Ciorog%C3%A2rla
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Arge%C8%99
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Figura 4.2-59 - Schema sistemului de alimentare cu apa Domnesti 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – statie de tratare pentru reducerea indicatorilor de amoniu si mangan; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Domnesti s-a realizat avand la baza considerente 

de natura tehnica, in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri tehnici 

ai obiectelor aflate, in diverse stadii de implementare in anul de referinta 2014. 

Tabel 4.2.3.7-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Domnesti  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 9.347 10.169 11.152 

Populatia conectata locuitor 0 9.082 9.082 

Rata de conectare % 0 89,31 81,43 

Grad contorizare % 0 100 100 

Populatia alimentata cu 

apa potabila de o cali-
tate conforma cu nor-
mele romanesti si eu-

ropene 

% 0 89,31 81,43 

Sursa: Operatorul regional si Master Plan 
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4.2.3.7.1.1 Sursa de apa 

Sursa pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti este subterana, formata din 5 foraje – lucrari 

propuse prin POS Mediu.  

Debitul rezultat din cele 5 foraje este de 25 l/s.  

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit la etapa de perspectiva. 

Valoarea concentratiei maxime admisibile pentru fier, mangan si nitrati, este depasita la forajele in-

dividuale precum si la amestecul de apa de la toate cele 5 foraje monitorizate. 

Este necesara atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valori-

le parametrilor depasiti in limitele corespunzatoare. 

4.2.3.7.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

Buletinele de calitate realizate in 2006-2007 care au stat la baza proiectului propus prin POSM au 

aratat numai prezenta amoniului. 

In cursul anului 2013, in judetul Ilfov, s-a constat o modificare a calitatii apei brute provenite din 

sursa subterana, in raport cu informatiile care au stat la baza definirii investitiilor privind calitatea 

apei pentru sursele de apa subterana din cadrul sistemelor de apa care au fost incluse in POS Mediu. 

Investigatiile analitice efectuate de catre INCD ECOIND in perioada 2012-2014, au indica o modifi-

care a matricii panzei freatice, poluantii majoritari ale caror concentratii depasesc valorile CMA iden-

tificati in surselor subterana, fiind amoniul, manganul si fierul. 

Acest lucru ar putea fi datorat dezvoltarii rapide si haotice a localitatii la o rata de dezvoltare mult 

mai mare decat cea prognozata la inceputul proiectului POSM. Acesta dezvoltare fara infrastructura 

stradala pregatita a facut ca alimentarea cu apa sa se faca pentru noile cartiere prin puturi private 

realizate cel mai probabil defectuos ducand la o contaminare si strapungere a straturilor acvifere.  

In urma campaniei de masuratori a apei brute din cadrul studiului de tratabilitate, efectuate in anul 

2013 de catre INCD ECOIND si anexate in Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.10. – Studiu tratabi-

litate Bragadiru - Cornetu, au fost confirmate depasiri maxime de concentratii la: 

 NH4
+= 0,6 - 1,01 mg/L (CMA = 0,5 mg/L); 

 Mnt = 98 – 161 μg/L (CMA = 50 μg/L); 

 Fet = 140 – 410 μg/L (CMA = 200 μg/L); 

– depasiri de concentratii admise prin Legea nr. 458/2002. 

In acest sens, pentru corectarea acestor indicatori prin lucrarile propuse prin POS Mediu se va realiza 

o statie de tratare. 

Concluziile studiului de tratabilitate  

Nu este cazul. 

4.2.3.7.1.3 Cantitatea de apa 

Nu exista date cu privire la consumul curent de apa deoarece sistemul de alimentare cu apa nu este 
pus in functiune, la nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile 

la sistemul de alimentare cu apa nu erau finalizate. 
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4.2.3.7.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodariea de apa, are o lungime totala de 

1.265 m. 

Tabel 4.2.3.7-2 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

de la cele 5 foraje la gospodaria de apa 110 ÷ 200 PEID 1.265 

Realizata 

prin POS 

Mediu 

Total   1.265  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.7.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa existenta cuprinde:  

- 1 foraj in incinta; 

- Statie de clorinare; 

- Rezervor metalic de inmagazinare – 1.000 m3; 

- Statie de pompare apa potabila si debitmetru; 

- Magazie si atelier; 

- Pavilion administrativ; 

- Statie de tratare Schema bloc a statiei de tratare: 
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Apa bruta de la forajele F1 - F5

QIC = 25 l/s = 2.160 m
3
/zi

Masurare debit

Filtre cu nisip

Filtre cu carbune 

activ granular

Dezinfectie cu Cl2

La retea distributie Domnesti

QIIC = 39,42 l/s = 142 m3/h

Statie de pompare

Demanganizare

2 3

Oxidare amoniu

Rezervoare 
inmagazinare

41

2 31
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Tratarea apei 

Conform proiectului POS Mediu, pentru reducerea manganului, fierului, amoniului si reglarea Ph-ului 

din apa bruta statia de tratare cuprinde urmatoarele trepte: 

- Bazin contact nr 1 – demanganizare, oxidare fier, bazin aspiratie SP1; 

- Bazin contact nr 2 – oxidare amoniu, bazin aspiratie SP2; 

- Statie de filtre; 

- Camin debitmetru electromagnetic; 

- Bazin de neutralizare; 

- Instalatie Na2CO3; 

- Camine injectie clor; 

Statia de clorinare  este echipata cu instalatie automata de dozare a clorului si cuprinde: (1A + 1R) 

aparate de clorinare cu capacitatea de dozare de 1.000 g/h pentru oxidarea amoniului si (2A + 1R) 

aparate de clorinare cu capacitatea de dozare de 200 g/h pentru oxidarea manganului si fierului, 

respectiv dezinfectia finala. Conform proiect, consumul lunar de clor este de 694 kg. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Rezervoare de inmagazinare  

Rezervorul de inmagazinare este o structura supraterana metalica ce asigura un volum de stocare de 

1.000 m3.   

Deficiente: 

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice a debitelor de consum dar si pentru asigurarea rezer-

vei de incendiu la etapa de perspectiva, este necesara suplimentarea actualei capacitati de inmaga-

zinare. 

Statia de pompare  

Statia de pompare apa potabila spre consumatori este echipa astfel: 

Tabel 4.2.3.7-3 – Statii de pompare existente Domnesti 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 141,9 39,8 - 
2+1 pompe 

montate paralel 
- 

Deficiente: 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a sistemului de alimentare avand in vedere 

populatia prognozata la etapa de perspectiva. 

Constructii anexe 

Lucrarile la gospodaria de apa, prevazute prin POS Mediu, includ si realizarea unei constructii anexe 

de tip pavilion administrativ dotat cu dispecerat SCADA.  

Deficiente: 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel incat sa preia informatiile de natura tehnica 

la nivel local si sa le transmita catre dispeceratul central. 

4.2.3.7.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei din localitatile Domnesti si Teghes are lungime totala de 39.642 m.  
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Tabel 4.2.3.7-4 - Retea de distributie Domnesti 

Nr. crt. Diametru (mm) Material Lungime (m) Observatii 

1 90 PEID 9.065 

Realizata prin POS Mediu, anul 2014 

2 110 PEID 9.009 

3 125 PEID 11.121 

4 160 PEID 4.085 

5 200 PEID 906 

6 250 PEID 168 

7 315 PEID 5.288 

TOTAL 39.642  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie propus prin POS Mediu este de 2.153 bucati. 

Deficiente: 

Avand in vedere dezvoltarea localitatii, pentru a asigura accesul la apa de calitate a tuturor locuitori-

lor, este necesara extinderea retelei de distributie din cadrul sistemului de alimentare cu apa 

Domnesti.. 

4.2.3.7.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele au o zona de protectie sanitara in regim sever conform Hotararii nr. 930 din 11-08-2005 

„Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica” 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.7.1.8 Exploatare si intretinere 

Comuna Domnesti este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate 
procedurile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – 
Canal ILFOV S.A. 

4.2.3.7.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.7.3 Consumul actual de apa  

In localitatea Domnesti locuitorii folosesc inca surse proprii de apa intrucat sistemul de alimentare cu 

apa nu este pus in functiune, si ca urmare nu se pot prezenta informatii referitoare la balanta apei, 

respectiv un nivel actual al pierderilor de apa. 

4.2.3.7.3.1 Pierderi de apa in situatia existenta 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul. 
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4.2.3.7.3.2 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.11. – Sistem de alimentare cu apa Domnesti.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (6.193 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata cresterea populatiei intr-un ritm rapid 

conform recensamantului din anul 2011, astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (9.347), 

gradul de conectare real la nivelul anului 2014, este de 66%. Prin acest proiect se urmareste realiza-

rea toate extinderile necesare la reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie actuala sa fie conec-

tata pana in anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa, treptat, odata cu cresterea  

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Public (scoli, spitale, gradinite, alte cladiri 

administrative) si Industrial (unitati cu activitati economice). 

In ce priveste consumul de apa public, acesta a fost estimat pe baza normelor de consum reglemen-

tate pe unitatea de consumator public dupa intocmirea listei de unitati publice si a capacitatii acesto-

ra la nivelul localitatii. Am considerat ca tendinta de dezvoltare institutionala a localitatii petrecuta in 

ultimii ani va fi pastrata si in viitor proportional cu cresterea populatiei care trebuie sa beneficieze de 

serviciile publice. Astfel, cresterea consumului public va fi proportionala cu cresterea populatiei la ni-

velul localitatii luand in considerare rata medie actuala de consum public pe locuitor si zi.  

Tendinta  micilor unitati comerciale/industriale va  fi de a se racorda in viitor la sistemul centralizat 

de alimentare cu apa ce furnizeaza fara restrictii apa de calitate corespunzatoare. 

Cresterea necesarului de apa comercial/industrial s-a estimat proportional cu cresterea PIB-ului pen-

tru judetul Ilfov. Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza in profil teritorial, in perioada 

2013 ÷ 2015 cresterea reala a PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de anul an-

terior cuprinse intre 1,4% si 2,6%. Pentru perioada 2015 ÷ 2045, conform estimarilor Comisiei 

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

2,9% si 3,7% modificari procentuale fata de anul anterior. 

Pana in anul 2030, conform estimarilor Consultantului, dezvoltarea unitatilor industriale va fi mai 

lenta, deci pentru consumul de apa non-casnic s-a estimat o crestere anuala de aproximativ 3,6%. 

Intre anii 2030 – 2045, dezvoltarea zonelor industriale se va face intr-un ritm mai accelerat pentru 

UAT-urile limitrofe Bucurestiului, estimand pentru sistemul Posta Balaceanca ca debitul va inregistra 

cresteri anuale cuprinse intre 4 – 4,8%. 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune extinderea conceptului de operare, inclunzand auto-

matizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Pierderile aparente vor fi in 2023 la maximum 1 % din volumul de apa produs si intrat in 

sistem.  

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrarile noi (retele si bransamente) nu va depasi valoarea 1,00; 
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 Pentru anul de perspectiva 2045 ILI nu va creste peste valoarea de 2,1. Trendul de var-

iatie a ILI va fi cel mult constant pana in 2030 si apoi crescator din cauza degradarii lu-

crarilor in raport cu ritmul reabilitarilor. Dar in medie fata de anul implementarii, o rata 

de crestere a ILI de maxim 3% pe an este normala pentru sistemele cu un management 

de gestionare adecvat pe parcursul dezvoltarii lor. In acelasi timp s-a verificat ca NRW 

sa nu creasca fata de anul implementarii peste 20% limita maxima recomandata de 

normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de fata o crestere a ILI la 2,1 induce o 

crestere a NRW la 11% in anul 2045; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Consumul autorizat a fost calculat pe baza debitului mediu de consum (casnic, institutional 

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.9. – Studiu balanta apa potabila Domnesti. 

Tabel 4.2.3.7-5 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti 

Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori cu-

rente 

(2014) 

Valori pro-

gnozate 

2023 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.2.1 
Volum total intrat in 

sistem (volum la sursa) 
m3/zi - 1.323,02 2.172,07 

2.2.8 

Total volum apa produ-

sa (la iesirea din 

unitatile de productie) 

m3/zi - 1.323,02 2.172,07 

2.5.1 

Total apa nefacturata 

(Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 

m3/zi - 74,09 238,93 

2.5.2 

Procent apa nefactura-

ta (exclusiv pierderi 

tehnologice la 

Gospodaria de apa) 

% - 5,6 11 

2.5.3 

Pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile 

tehnologice in Statia de 

m3/zi - 51,06 203,93 
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Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori cu-

rente 

(2014) 

Valori pro-

gnozate 

2023 

Valori 

prognozate 

(2045) 

tratare 

2.5.4 

Procent pierderi reale 

(pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile 

tehnologice in Statia de 

tratare) 

% - 3,86 9,39 

2.5.5 

Pierderi reale de apa pe 

bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 

l/bransament/zi - 18.72 73 

2.5.8 

Indicele de scurgere 

din infrastructura 

retelei de distributie ( 

ILI asa cum este definit 

IWA ) 

- - 1 2,1 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 
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Tabel 4.2.3.7-6 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti 

Cererea de apa Unitati 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie persoane - 11.152 11.536 12.475 13.375 14.211 14.972 

Populatie racordata persoane - 11.152 11.536 12.475 13.375 14.211 14.972 

Consum specific de 

apa 

l/om zi - 95 100 100 105 110 115 

Consum casnic de apa 

m3/an - 386.710 421.064 455.348 512.593 570.579 628.439 

m3/zi - 

 

1.059 1.154 1.248 1.404 1.563 1.722 

Consum non-casnic  de 

apa 

m3/ an - 69.149 70.560 72.785 74.456 75.945 77.157 

m3/zi - 189 193 199 204 208 211 

Consum total de apa 

(Casnic + non-Casnic) 

m3/ an - 455.858 491.625 528.132 587.049 646.523 705.596 

m3/zi - 

 

1.249 1.347 1.447 1.608 1.771 1.933 

NRW 

m3/ an - 27.042 31.380 39.752 58.060 79.907 87.209 

m3/zi - 

 

85.97 108.91 159.07 218.92 238.93 238,93 

% - 6% 7% 9% 11% 11% 11% 

Cererea totala de apa 

inclusiv pierderile de 

apa 

m3/ an - 482.902 523.005 567.884 645.108 726.431 792.805 

m3/zi - 

 

1.323,02 1.432,89 1.555,85 1.767,42 1.990,22 2.172,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2023 se va inregistra o crestere a consumului de apa.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- 

Anexa 3 – Sectiunea 3.3.11. – Sistem de alimentare cu apa Domnesti. 

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.7-7 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Domnesti  

Debite u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 1.555,85 2.172,06 

Q zi max m3/zi 2.022,60 2.823,69 

Q orar max m3/h 189,40 238,29 

Q med m3/an 523.005 792.805 

An de prespectiva an 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.7.4 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Deoarece localitatea Domnesti se afla intr-o zona limitrofa Municipiul Bucuresti, sistemul de apa 

prezinta o tendinta de crestere continua a gradului de racordare la infrastructura de apa. Astfel atat 

in prezent, cat si in etape de perspectiva sunt preconizate cresteri ale gradului de racordare, implicit 

a cerintelor de debit distribuite in sistem, cereri care nu pot fi indeplinite prin capacitatea existenta a 

gospodariei de apa.  

Tabel 4.2.3.7-8 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Domnesti: 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de 

debit pentru localitatile Domnesti si Teghes, la etapa de per-

spectiva. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la 

sursa la rezervoare. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  

Pentru a se putea asigura compensarea orara si zilnica a de-

bitelor de consum precum si pentru asigurarea rezervei in-

tangibile de incendiu pentru etapa de perspectiva, este nece-

sara suplimentarea capacitatii de inmagazinare. 

Statii de pom-

pare 

Pentru asigurarea debitului suplimentar si a presiunii in 

reteaua de distributie este necesara suplimentarea capacitatii 

de pompare. 

Tratarea apei Nu este cazul. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Fiind o zona cu o extindere a cartierelor rezidentiale si implicit 

cu o crestere continua a populatie este necesara extinderea 

retelei de distributie, pentru a se asigura accesul la o apa de 

calitate tuturor locuitorilor; 

5 SCADA Extinderea conceptului de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

acestora catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.10. – Sistem de alimentare cu apa Domnesti. 
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4.2.3.8 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CLINCENI 

Comuna Clinceni este situata in V-SV regiunii Bucuresti-Ilfov, la 15 km de Bucuresti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-60 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Clinceni 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Clinceni, Olteni si Ordoreanu din cadrul UAT 

Clinceni.  

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Clinceni, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Clinceni 

Clinceni 5.137 

Olteni 2.053 

Ordoreanu 239 

Total 7.429 

4.2.3.8.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

In prezent, localitatile Clinceni si Olteni au un sistem de alimentare cu apa, realizat prin programul 
PNDL insa la nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile siste-
mul nu este pus in functiune. 

Acesta cuprinde urmatoarele obiecte: 

 sursa subterana constituita din 4 foraje; 

 conducte de aductiune; 

 gospodarie de apa GA ce cuprinde: statie de clorinare, rezervor de inmagazinare si statie de 

pompare; 

 retea de distributie. 
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Figura 4.2-61 - Schema sistemului de alimentare cu apa Clinceni 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre. 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Clinceni s-a realizat avand la baza considerente 

de natura tehnica, in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri tehnici 

ai obiectelor aflate, in diverse stadii de implementare in anul de referinta 2014. 

Tabel 4.2.3.8-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Clinceni  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 7.429 8.083 8.865 

Populatia conec-
tata 

locuitor 0 4.345 4.345 

Rata de conectare % 0 53,75 49,01 

Grad contorizare % 0 100 100 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-
bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Local 
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4.2.3.8.1.1 Sursa de apa 

Sursa pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni este subterana, formata din 4 foraje.  

Debitul rezultat din cele 4 foraje este de 20 l/s.  

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Clinceni la etapa de perspectiva.  

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri maxime de valori la indicatorii de amoniu si 

nitrati, depasiri peste limitele de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea 

Calitatii Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

Este necesara atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valori-

le parametrilor in limitele corespunzatoare. 

4.2.3.8.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

Conform buletinelor de analiza puse la dispozitie de Primaria Cliceni si anexat in Volumul II – Anexa 

2 – Sectiunea 2.2.1.5., au fost confirmate depasiri ale concentratiei NH4
+ (0,647÷0,897 mg/l) – 

depasiri de concentratii admise prin Legea nr. 458/2002. Restul indicarilor se incadreaza in valori ac-

ceptabile. 

Concluziile studiului de tratabilitate  

Conform recomandarilor din studiul de tratabilitate, procedeul de tratare recomandat presupune ae-

rarea apei brute, reglarea pH-ului, filtarea apei sub presiune pentru eliminarea biologica a amoniului 

si dezinfectia finala a apei tratate. 

4.2.3.8.1.3 Cantitatea de apa 

Nu sunt date disponibile cu privire la consumurile de apa, populatia folosind inca surse proprii deoa-

rece sistemul de alimentare cu apa nu este dat in functiune, lucrarile fiind in curs de finalizare. 

4.2.3.8.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodariea de apa, are o lungime totala de 

650 m. 

Tabel 4.2.3.8-2 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

de la cele 4 foraje la gospodaria de apa 110 ÷ 200 PEID 650 
Finalizat 

prin PNDL 

Total   650  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.8.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa existenta cuprinde: 

- 1 foraj in incinta; 

- statie de clorinare; 
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- 2 rezervoare de inmagazinare; 

- statie de pompare apa potabila spre consumatori. 

Tratarea apei 

Statia de clorinare cu clor gazos este o cladire supraterana avand dimensiunile de 6,20 m x 2,75 m 

si cuprinde urmatoarele echipamente: 

- Panou de clorinare; 

- Electropompa centrifugala; 

- Recipient vertical tip butelie. 

- Camin de neutralizare: recipientul de neutralizare este o cuva din otel nevopsit la interior si 

negalvanizat, cu dimensiunile de 1.60 x 0.40 x 0.60 m, in concordanta cu cele ale buteliei de 

clor. 

Instalatia de clorinare este dimensionata pentru un debit de clor de ~152,413 g Cl2/h. 

- Camin injectie clor: caminul pentru injectia clorului in conducta de alimentare cu apa 

adaposteste legaturile dintre conducta cu apa bruta care vine de la captare si merge catre 

statia de clorinare (De 25 mm) si conducta cu apa clorinata De 25 mm ce se injecteaza in 

conducta de alimentare cu apa a rezervorului. 

Deficiente: 

Sistemul de tratare existent (statia de clorinare) nu asigura potabilizarea apei avand in vedere 

populatia prognozata la etapa de perspectiva, anul 2030 

Rezervoare de inmagazinare 

Cele doua rezervoare de inmagazinare sunt structuri metalice supraterane, cu diametrul de 9,93 m si 

o capacitate de 600 m3 fiecare. Din punct de vedere structural, rezervoarele sunt in stare buna. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Statii de pompare 

Statia de pompare este echipata cu grup de pompare cu caracteristicile: 

Tabel 4.2.3.8-3 – Statii de pompare existente Clinceni 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 

128,04 60 - 

2+1 pompe cu 

rezervor mem-

brana V=500 l 

- 

3 60 - Pompa pilot - 

Deficiente: 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a sistemului de alimentare avand in vedere 

populatia prognozata la etapa de perspectiva.  

Constructii anexe 

In incinta gospodariei de apa, exista o construtie anexa de tip pavilion administrativ compartimentat 

astfel: 

-  atelier mecanic; 

- camera dispecerat - laborator; 
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-  depozit materiale intretinere; 

-  vestiar, grup sanitar. 

4.2.3.8.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Clinceni, are o lungime de 32.389 m.  

Tabel 4.2.3.8-4 - Retelele de distributie Clinceni 

Nr. 

Crt 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 63 4.498 

Realizata prin 

PNDL in anul 

2005 

2 75 5.769 

3 90 5.755 

4 110 9.341 

5 125 1.268 

6 180 1.620 

7 200 296 

8 225 3.288 

9 250 554 

TOTAL 32.389  

La nivelul anului 2014, se afla in curs de executie un numar de 869 bransamente din surse alocate 
din fonduri PNDL. 

Deficiente: 

Avand in vedere prognoza populatie pentru etapa de perspectiva, pentru a asigura accesul la o apa 

de calitate a tuturor locuitorilor, este necesara extinderea retelei de distributie din cadrul sistemului 

de alimentare cu apa Clinceni. 

4.2.3.8.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele au o zona de protectie sanitara in regim sever conform Hotararii nr. 930 din 11-08-2005 

„Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica” 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.8.1.8 Exploatare si intretinere 

Comuna Comuna este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate pro-

cedurile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – Canal 

ILFOV S.A. 
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4.2.3.8.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.8.2.1 Consumul actual de apa  

Nu sunt date disponibile cu privire la consumurile de apa, populatia folosind inca surse proprii deoa-

rece sistemul de alimentare cu apa nu este dat in functiune, lucrarile fiind in curs de finalizare.. 

4.2.3.8.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Nu sun disponibile informatii cu privire la pierderile de apa in sistemul de alimentare cu apa. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.3.8.2.3  Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.12. – sistem de alimentare cu apa Clinceni 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect se vor urmareste executia extinderilor necesare la reteaua de apa si realizarea 

bransamentelor necesare, astfel incat, intreaga populatie sa fie conectata pana in anul 2023, urmand 

ca reteaua de distributie sa fie extinsa, treptat, odata cu cresterea numarului de locuitori. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Consumul non-casnic a fost diferentiat pe doua categorii: Institutional (scoli, spitale, gradinite, alte 

cladiri administrative) si Comercial/Industrial (unitati cu activitati economice). 

In ce priveste consumul de apa Institutional, acesta a fost estimat in prezent pe baza normelor de 

consum reglementate pe unitatea de consumator public dupa intocmirea listei de unitati publice si a 

capacitatii acestora la nivelul localitatii. Am considerat ca trendul de dezvoltare institutionala al 

localitatii petrecut in ultimii ani va fi pastrat si in viitor proportional cu cresterea populatiei care tre-

buie sa beneficieze de serviciile publice. Deci si cresterea consumului public va fi proportional cu 

cresterea populatiei la nivelul localitatii luand in considerare rata medie actuala de consum public pe 

locuitor si zi.  

Cresterea necesarului de apa Comercial/industrial s-a estimat proportional cu cresterea PIB-ului pen-

tru judetul Ilfov. Conform estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza in profil teritorial, in perioada 

2013 ÷ 2015 cresterea reala a PIB-ului in judetul Ilfov a avut modificari procentuale fata de anul an-

terior cuprinse intre 1,4% si 2,6%. Pentru perioada 2015 ÷ 2045, conform estimarilor Comisiei 

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

2,9% si 3,7% modificari procentuale fata de anul anterior. 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  
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 Pierderile aparente vor fi in 2023 la maximum 0,5 % din volumul de apa produs si intrat in 

sistem.  

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrarile noi (retele si bransamente) nu va depasi valoarea 1,00; 

 Pentru anul de perspectiva 2045 ILI nu va creste peste valoarea de 2. Trendul de vari-

atie a ILI va fi cel mult constant pana in 2030 si apoi crescator din cauza degradarii lu-

crarilor in raport cu ritmul reabilitarilor. Dar in medie fata de anul implementarii, o rata 

de crestere a ILI de maxim 3% pe an este normala pentru sistemele cu un management 

de gestionare adecvat pe parcursul dezvoltarii lor. In acelasi timp s-a verificat ca NRW 

sa nu creasca fata de anul implementarii peste 20% limita maxima recomandata de 

normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de fata o crestere a ILI la 1,7 induce o 

crestere a NRW la 11% pentru anul 2045; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Consumul autorizat a fost calculat pe baza debitului mediu de consum (casnic, institutional 

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.23. – Studiu balanta apa potabila Clinceni. 

Tabel 4.2.3.8-5 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni 

Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori 

curente 

(2014) 

Valori 

prognozate 

2023 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.2.1 
Volum total intrat in 

sistem (volum la sursa) 
m3/zi - 944,34 1,631.77 

2.2.8 

Total volum apa produ-

sa (la iesirea din 

unitatile de productie) 

m3/zi - 944,34 1,631.77 

2.5.1 

Total apa nefacturata 

(Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 

m3/zi - 52,88 179.49 

2.5.2 
Procent apa nefactura-

ta (exclusiv pierderi 

tehnologice la 

% - 5,6 11 
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Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori 

curente 

(2014) 

Valori 

prognozate 

2023 

Valori 

prognozate 

(2045) 

Gospodaria de apa) 

2.5.3 

Pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile 

tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi - 46,52 158,99 

2.5.4 

Procent pierderi reale 

(pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile 

tehnologice in Statia de 

tratare) 

% - 4,93 9,74 

2.5.5 

Pierderi reale de apa pe 

bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 

l/bransament/zi - 18.63 64 

2.5.8 

Indicele de scurgere 

din infrastructura 

retelei de distributie ( 

ILI asa cum este definit 

IWA ) 

- - 0,9 1,7 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Tabel 4.2.3.8-6 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul Clinceni 

Cererea de apa   u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie pers. - 8.865 9.170 9.916 10.631 11.296 11.901 

Populatie conectata pers. - 8.865 9.170 9.916 10.631 11.296 11.901 

Consum specificde apa 

casnica 
l/om zi - 80 80 80 90 100 105 

Consum casnic de apa  

m3/an - 258.850 267.754 289.554 349.239 412.306 456.091 

m3/ zi - 709 734 793 957 1.130 1.250 

Consum non-casnic  de 

apa 

m3/ an - 66.533 67.354 69.657 71.304 72.730 73.990 

m3/ zi - 182 185 191 195 199 203 

Consum total de apa 

(Casnic + non-casnic) 

m3/ an - 325.383 335.107 359.212 420.543 485.036 530.081 

m3/ zi - 891 918 984 1.152 1.329 1.452 
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Cererea de apa   u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

NRW 

m3/ an - 19.302 21.390 27.037 41.592 59.948 65.516 

m3/ zi - 52.88 58.60 74.08 113.95 164.24 179.49 

% - 5.60% 6.00% 7.00% 9.00% 11.00% 11.00% 

Cererea totala de apa, 

inclusiv NRW 

m3/ an - 344.685 356.497 386.249 462.135 544.985 595.597 

m3/ zi - 944,34 976,70 1.058,22 1.266,12 1.493,11 1.631,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa implementarea proiectului (anul 2023), ca urmare a masurilor investitionale de extindere a sis-

temului de alimentare cu apa precum si de extindere a sistemului de canalizare, consumul de apa va 

avea un trend crescator. 

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- 

Anexa 3 – Sectiunea 3.3.12. – Sistem de alimentare cu apa Clinceni. 

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.8-7 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Clinceni  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 1.058,22 1.631,77 

Q zi max m3/zi 1.375,69 2.121,30 

Q orar max m3/h 140,78 230,30 

Q med m3/an 386.249 595.597 

An de perspectiva an 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 
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4.2.3.8.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile la sistemul de 
alimentare cu apa, nu erau finalizate. 

Deoarece localitatile Clinceni, Olteni si Ordoreanu se afla intr-o zona limitrofa Municipiul Bucuresti, 

sistemul de apa prezinta o tendinta de crestere continua a gradului de dezvoltare demografica. Ast-

fel, atat in prezent, cat si in etape de perspectiva sunt preconizate cresteri ale gradului de conectare 

la sistemul de alimentare cu apa, implicit a cerintelor de debit distribuite in sistem, cereri care nu pot 

fi indeplinitea prin capacitatea existenta a gospodariei de apa.  

Tabel 4.2.3.8-8 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Clinceni 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de 

debit pentru etapa de perspectiva, a localitatilor Clinceni, 

Ordoreanu si Olteni. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la sur-

sa la rezervoare.  

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  Nu este cazul. 

Statii de pom-

pare 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a siste-

mului de alimentare pentru asigurarea debitului splimentar de 

apa si a presiunii la etapa de perspectiva. 

Tratarea apei 

Studiile de calitate arata ca apa nu este conforma cu prevede-

rile Directivei 98/83/CE transpusa in Legislatia romaneasca de 

Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, completata si modi-

ficata cu Legea 311/2004, este necesar tratarea apei in vede-

rea reduceri valorilor indicatorilor pentru amoniu si nitrati. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Fiind o zona cu o crestere continua a gradului demografic, 

este necesara extinderea retelei de distributie din cadrul sis-

temului de alimentare cu apa, pentru a asigura accesul la o 

apa de calitate tuturor locuitorilor; 

5 SCADA 

Extinderea conceptului de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.9.12. – Sistem de alimentare cu apa Clinceni. 
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4.2.3.9 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MAGURELE 

Orasul Magurele este situat la 5 km sud-vest de Bucuresti. Se invecineaza la est cu Jilava si Darasti, 

iar la vest cu Bragadiru si Cornetu. In partea de nord orasul Magurele se invecineaza cu Bucuresti, 

iar la sud cu Popesti si Novaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-62 - Incadrarea in zona a sistemelor de alimentare cu apa Magurele si Dumitrana-Pruni 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Magurele, Alunis, Varteju, Dumitrana si Pruni 

din cadrul UAT Magurele. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Magurele, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Magurele 

Magurele, 6.396 

Alunis, 1.788 

Varteju 2.933 

Dumitrana 906 

Pruni 238 

Total 12.261 

4.2.3.9.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa existent este format din urmatoarele obiecte: 

- Sursa subterana; 

- 2 gospodarii de apa, fiecare gospodarie avand cate un rezervor, statie de clorinare si statie 

de pompare; 

- Retea de distributie. 
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Figura 4.2-63 - Schema sistemului de alimentare cu apa Magurele 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre. 

Tabel 4.2.3.9-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Magurele  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 12.261 13.917 15.922 

Populatia conectata locuitor 6.550 2.009 8.559 

Rata de conectare % 53,42 14,43 53,75 

Grad contorizare % 33,41 100 100 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o cali-
tate conforma cu nor-

mele romanesti si eu-
ropene 

% 53,42 14,43 53,75 

Sursa: Operatorul Local 

4.2.3.9.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este subterana, constituita din 14 foraje. Capacitatea maxima a forajelor este de 50,3 

l/s insa se exploateaza un debit de 33 l/s. 

Dispunerea forajelor si aportul de debit pentru fiecare dintre gospodarii se face dupa cum urmeaza: 

- Pentru gospodaria de apa Magurele ale carei obiecte deserveste cele 3 localitati, Magurele, 

Varteju si Alunis, sunt alocate alocate forajele F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 si H5;  

- Pentru gospodaria de apa Dumitrana - Pruni sunt alocate forajele F1.1, F1.2;  

Sursa de apa aferenta gospodariei de apa Magurele 

Capacitatea maxima a celor 8 foraje functionale este de 43.3 l/s insa se exploateaza un debit de 33 

l/s. Celelalte 4 foraje sunt trecute in conservare. 

Tabel 4.2.3.9-2 - Foraje aferente gospodariei de apa Magurele 

Nr.crt Foraj 

Adancime 

foraj 

(m) 

Debit de 

exploatare 

(l/s) 

Observatii 

1 F1 40 5,5 

Echipare cu electro-

pompe Saer- Italia,  

HEBE 65 cu 3-6 trepte 

si Grundfos, in 

functiune 

 

2 F2 40 3,8 

3 F3 40 5,6 

4 F4 100 4,4 

5 F5 100 7,5 

6 F8 100 6,9 

7 F10 40 4,1 

8 F11 100 5,5 

9 H5 175 - In conservare 
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Nr.crt Foraj 

Adancime 

foraj 

(m) 

Debit de 

exploatare 

(l/s) 

Observatii 

10 F6 40 - 

11 F7 30 - 

12 F9 40 - 

Total 43.3 - 

 

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura necesarul de debit la etapa de perspectiva. 

Sursa de apa aferenta gospodariei de apa Dumitrana Pruni 

Capacitatea celor doua foraje este de 7 l/s. 

Tabel 4.2.3.9-3 - Foraje aferente gospodariei de apa Dumitrana si Pruni 

Nr.crt Foraj 

Adancime 

foraj 

(m) 

Debit de 

exploatare 

(l/s) 

Inaltime 

pompare 

(m) 
Observatii 

1 F1.1 130 3,0 58 Echipare cu 

electropompe 

submersibile 

multietajate, 

in functiune 

 

2 F1.2 130 3,0 58 

Total 7,0 - - 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.3.9.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In Volumul II -  Anexa 9 -  Sectiunea 9.4.1.10. – Buletine de analiza apa potabila Magurele, sunt 

anexate rapoartele de incercare intocmite de WESSLING Romania, prin care s-au facut determinari 

pe probe din apa freatica, determinari pentru principalii indicatori fizico-chimici pentru care nu s-au 

constatat depasiri fata de valorile maxime admisibile conform Legii nr. 458/2002, completata si mo-

dificata cu Legea 311/2004.  

Concluziile studiului de tratabilitate 

Nu este cazul. 

4.2.3.9.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa din ultimii 4 ani este prezentata in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.9-4 - Productia de apa in Magurele 

u.m. 2011 2012 2013 2014 

m3/an 648.550 731.000 595.720 456.496 

m3/zi 1.776,85 2.002,74 1.632,11 1.250,67 

Sursa: Master Plan actualizat si Operatorul Local 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.9-5 – Variatia lunara a productiei de apa (mc/luna)in anul 2014 in Magurele 

 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total 

2014 32.400 35.350 39.600 37.100 36.800 35.660  

2013 64.750 65.500 51.740 48.550 45.200 44.360  

 Iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2014 42.583 50.735 37.744 33.944 37.177 40.403 456.496 

2013 42.020 56.950 49.100 40.600 38.050 48.900 595.720 

Sursa: Operatorul Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-64 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014  

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul de apa maxim produs este in perioada anotim-

pului calduros.  

Masuratorile volumului zilnic orar realizat in data de 22.05.2015, data la care s-a constatat cel mai 

mic debit orar de noapte in intervalul 1.00-3.00, au aratat o caracteristica a consumului  orar din sis-

temul de alimentare Magurele, in care se inregistreaza varfuri de consum in jurul orelor 8, 14 si 19, 

asa cum rezulta din figura de mai jos: 
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Figura 4.2-65 - Variatia orara a consumului de apa pentru 22.05.2015 

Sursele de apa disponibile sunt: sursa subterana (puturi forate) sau conectarea la reteaua de 

ditributie a Municipiului Bucuresti.  

4.2.3.9.1.4 Aductiune 

Conductele de aductiunea ce preiau apa de la foraje catre gospodariile de apa, au o lungime totala 

de 1.015 m. 

Tabel 4.2.3.9-6 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

de la rezervorul de apa pana la 

intersectia cu strada George Calinescu 
250 fonta 375 

Amplasata 

pe strada 

I. Slavici 

de la intersectia cu strada Reactorului 

pana la rezervorul de apa din 

gospodaria de apa 

150 fonta 100 

amplasata 

pe Strada 

Florilor 

200 fonta 100 

250 fonta 100 

300 fonta 340 

Total - - 1.015 - 

Deficiente 

Datorita gradului avansat de uzura, in conformitate cu propunerile rezultate din expertiza efectuata 

conducta de aductiune intre foraje necesita inlocuirea.  

Luand in considerare suplimentarea sursei de apa, este nevoie de realizarea unor conducte de 

aductiune. 

4.2.3.9.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa existenta la Magurele cuprinde: 

- 1 foraj in incinta; 

- Statie de clorinare; 

- Rezervor de inmagazinare – 3.500 m3; 

- Statie de pompare apa potabila si debitmetru. 
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Tratarea apei 

Statia de clorinare este amplasata intr-o cladire existenta de circa 30m2 dotata cu un dozator 

(dozaclor) DC 4.1 TC cu regulator si un injector si 8 butelii de clor. Capacitatea de dozare este de 0 – 

2,5 kg/h.  

Deficiente: 

Cladirea care adaposteste statia de clorinare este in stare avansata de degradare aceasta fiind data 

in folosinta in anul 1974. Nu exista sisteme automate in statia de clorinare. Activitatile operationale 

si de intretinere presupun forta de munca manuala. Nu exista sistem de monitorizare si control la 

distanta, care sa ofere sistemului un suport tehnologic modern, pentru eficientizarea operatiunilor. 

Este necesara reabilitarea statiei de clorinare si inlocuirea instalatiei in vederea asigurarii tratarii apei 

in conformitate cu cerintele Legii apei 458/2002 republicata in anul 2011. 

Rezervoare de inmagazinare 

Rezervorul de inmagazinare este o constructie semiingropata din beton, cu o capacitate de 3.500m3.  

Deficiente: 

Structura din beton armat a rezervorului se afla intr-o stare avansata de degradare, acesta fiind dat 

in folosinta din anul 1974. Necesita refacerea finisajelor exterioare, a hidroizolatiei precum si refac-

erea trotuarului perimetral si dirijarea corespunzatoare a apelor pluviale. Totodata, instalatia hidrau-

lica este invechita iar elementele metalice prezinta urme de rugina.   

Statia de pompare 

Statia de pompare este plasata intr-o cladire din beton armat, data in exploatare in anul 2011, echi-

pata cu: 

Tabel 4.2.3.9-7 – Statii de pompare existente Magurele 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 

225 28 5 

grup de pompa-

re HU5DPL 45-

30 Ex – 5 

pompae DPL 

45-30 

- 

200 48 37 
Pompa rezerva 

Lotru 
- 

Deficiente: 

Cladirea in care se afla grupurile de pompare si panourile electrice aferente sunt in stare avansata de 

degradare. Necesita refacerea finisajelor exterioare, a hidroizolatiei precum si refacerea trotuarului 

perimetral si dirijarea corespunzatoare a apelor pluviale. Totodata, instalatia hidraulica este invechita 

si prezinta un randament scazut in functionare iar elementele metalice prezinta urme de rugina 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a sistemului de alimentare avand in vedere 

populatia prognozata la etapa de perspectiva. 

Gospodaria de apa existenta la Dumitrana Pruni cuprinde: 

- 1 foraj in incinta; 

- statie de clorinare; 

- rezervor de inmagazinare – 250 m3; 

- Statie de pompare apa potabila.  
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Tratarea apei  

Tratarea apei se realizeaza pintr-un sistem de clorinare format din regulatoare de vacuum, 

comutator automat, ejector de clor, unitate automata pentru dozare clor, butelii clor, ventilatoare 

axiale). 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Rezervoare de inmagazinare 

Inmagazinarea apei si a rezervei intangibile pentru incendiu se realizeaza intr-un rezervor metalic 

suprateran cu o capacitate 200 m3.  

 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

Statia de pompare 

Statia de pompare este echipata cu un grup de pompare cu o capacitate de Q= 38 m3/h. 

Tabel 4.2.3.9-8 – Statii de pompare existente Dumitrana - Pruni 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 38 - - grup de pompare - 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Constructii anexe 

In incinta gospodariei de apa Magurele exista o cladire anexa cu rol de pavilion administrativ dar 

care necesita reabilitare din punct de vedere structural si o compartimentare corespunzatoare pentru 

o exploatare optima. 

4.2.3.9.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Magurele are o lungime de 20.011 

m.  

Tabel 4.2.3.9-9 - Retelele de distributie Magurele si Dumitrana - Pruni: 

Nr. 

Crt 
Deservire 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 Magurele 63 ÷ 400 

otel, azboci-

ment, fonta, 

PEID si 

PREMO 

13.841 Realizata prin 

PNDL in anul 

2008 

2 Dumitrana - Pruni 90 ÷ 160 PEID 6.170 

TOTAL - 20.011 - 

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie din Magurele si Dumitrana - Pruni este de 973 

bucati din care 455 bucati sunt existente iar 518 bucati se aflau in executie. 
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Deficiente 

Strazile: Centura Bucuresti, Atomistilor, Reactorului, Florilor, Milcov, Marasesti, Rovine, Aleea 

Albastrelelor, Aleea Atomistilor, Fizicienilor, Aleea Selimbar, Aleea Fizicienilor si Calugareni prezinta 

deficiente in exploatare, conform tabelului urmator: 

Tabel 4.2.3.9-10 - Retelele de distributie ce necesita reabilitare situatie existenta la nivelul anului 

2014: 

Tronson 

Parametrii fizici 

Tip 
Lungi-

me (m) 
Material 

Diame-
tru 

(mm) 

Presiu-
ne me-

die 
(mcA) 

Numar 
avarii 

rapor-
tate 

PIF 

Numar 
bransa

-
mente 

Centura 
Bucuresti 

Distributie 
105 Otel 150 38 4 1974 2 

130 Otel 125 37 6 1974 3 

str. Atomistilor Distributie 

728 Otel 125 35 14 1974 4 

392 Otel 200 33 8 1974 3 

201 Fonta 200 32 10 1974 2 

1029 Azbo 400 30 21 1974 8 

str. Reactoru-
lui  Distributie 

325 
Premo 

400 
34 16 1974 1 

str. Florilor Distributie 729 Premo 400 36 24 1974 23 

str. Milcov Distributie 468 Azbo 200 29 12 1974 41 

str. Marasesti Distributie 109 Otel 150 32 5 1974 0 

str. Rovine Distributie 246 Otel 100 26 7 1974 20 

Aleea 

Albastrelelor Distributie 
209 

Otel 
100 

29 6 1974 8 

Aleea 

Atomistilor 
Distributie 

345 Otel 100 30 9 1974 0 

75 Otel 150 30 2 1974 1 

248 Fonta 150 30 12 1974 0 

Str. Fizicienilor Distributie 

80 Otel 100 28 4 1974 2 

234 Otel 150 28 6 1974 4 

73 Otel 300 28 4 1974 2 

Aleea 
Selimbar 

Distributie 36 
Otel 

150 
27 2 1974 0 

Aleea Fizicieni-

lor 
Distributie 

593 Otel 150 28 21 1974 8 

144 Otel 300 28 6 1974 2 

246 Fonta 300 28 14 1974 3 

Str. 
Calugareni 

Distributie 75 
Azbo 

400 
26 5 1974 0 

Tabel 4.2.3.9-11 – Pierderi pe retelele de distributie ce necesita reabilitare: 

Tronson 

TOTAL PIERDERI - SITUATIA ACTUALA 

Avarii 
Bransa-
mente 

Pierderi nera-
portate 

TOTAL 

mc/an mc/an mc/an mc/an 

Centura Bucuresti 
1059 61 242 1361 

1324 89 291 1704 
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Tronson 

TOTAL PIERDERI - SITUATIA ACTUALA 

Avarii 
Bransa-

mente 

Pierderi nera-

portate 
TOTAL 

mc/an mc/an mc/an mc/an 

str. Atomistilor 

3088 112 1543 4744 

2824 79 784 3686 

3529 51 390 3970 

14824 192 1870 16885 

str. Reactorului  11294 27 669 11991 

str. Florilor 16941 662 1590 19193 

str. Milcov 4235 951 822 6009 

str. Marasesti 1324 0 211 1535 

str. Rovine 1235 416 387 2039 

Aleea Albastrelelor 1059 186 367 1612 

Aleea Atomistilor 

1588 0 627 2215 

529 24 136 690 

3176 0 451 3627 

Str. Fizicienilor 

706 45 136 886 

1588 90 397 2075 

2118 45 124 2286 

Aleea Selimbar 529 0 59 588 

Aleea Fizicienilor 

5559 179 1006 6744 

3176 45 244 3465 

7412 67 417 7896 

Str. Calugareni 3529 0 118 3648 

Dupa preluarea in operare de catre Operator a sistemului de alimentare cu apa Magurele, acesta a 

monitorizat zona centrala a orasului, ca urmare a unor sesizari primite de la consumatori referitoare 

la lipsa presiunii la etajele superioare ale blocurilor sau intreruperi in alimentarea cu apa. 

In tabelele de mai jos sunt prezentate rezultatele monitorizarii zonei centrale a sistemului de alimen-

tare cu apa Magurele.  

Tabel 4.2.3.9-12 - Retelele de distributie ce necesita reabilitare în perioada Mai – Septembrie 2017, 

în zona centrală a orașului Măgurele, după preluarea în operare de catre Operatorul Regional 

Tronson 

Parametrii fizici 

Tip 
Lun-
gime 

(m) 

Mate-
rial 

Diame-
tru 

(mm) 

Presiu-
ne me-

die 
(mcA) 

Numar 
avarii ra-
portate  

mai-
septem-

brie 

PIF 

Numar 
brans

a-
mente 

Centura 
Bucuresti 

Distributie 

105 Otel 150 21 2 
197
4 

2 

130 Otel 125 22 3 
197
4 

3 

str. Atomistilor Distributie 

728 Otel 125 22 15 
197
4 

4 

392 Otel 200 22 8 
197

4 
3 
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Tronson 

Parametrii fizici 

Tip 
Lun-
gime 
(m) 

Mate-
rial 

Diame-
tru 

(mm) 

Presiu-
ne me-

die 
(mcA) 

Numar 

avarii ra-
portate  

mai-
septem-

brie 

PIF 

Numar 
brans

a-
mente 

201 Fonta 200 21 4 
197

4 
2 

1029 Azbo 400 21 21 
197
4 

8 

str. Reactorului Distributie 325 Premo 400 21 6 
197
4 

1 

str. Florilor Distributie 729 Premo 400 22 15 
197

4 
23 

str. Milcov Distributie 468 Azbo 200 19 9 
197
4 

41 

str. Marasesti Distributie 109 Otel 150 22 2 
197
4 

0 

str. Rovine Distributie 246 Otel 100 21 5 
197
4 

20 

Aleea 

Albastrelelor 
Distributie 209 Otel 100 19 4 

197

4 
8 

Aleea 

Atomistilor 
Distributie 

345 Otel 100 21 7 
197
4 

0 

75 Otel 150 22 2 
197

4 
1 

248 Fonta 150 18 5 
197

4 
0 

Str. Fizicienilor Distributie 

80 Otel 100 22 2 
197
4 

2 

234 Otel 150 21 5 
197
4 

4 

73 Otel 300 21 2 
197
4 

2 

Aleea Selimbar Distributie 36 Otel 150 21 1 
197
4 

0 

Aleea Fizicieni-
lor 

Distributie 

593 Otel 150 22 12 
197
4 

8 

144 Otel 300 19 3 
197
4 

2 

246 Fonta 300 22 5 
197
4 

3 

Str. Calugareni Distributie 75 Azbo 400 21 2 
197
4 

0 

Total 6820       280     

Tabel 4.2.3.9-13 – Pierderi pe retelele de distributie ce necesita reabilitare în perioada Mai – Sep-

tembrie 2017, în zona centrală a orașului Măgurele, după preluarea în operare de catre Operatorul 

Regional: 

Tronson 

TOTAL PIERDERI - SITUATIA ACTUALA 

Avarii 
Bransa-
mente 

Pierderi ne-
raportate 

TOTAL 

mc/an mc/an mc/an mc/an 

Centura Bucuresti 529 34 134 697 
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Tronson 

TOTAL PIERDERI - SITUATIA ACTUALA 

Avarii 
Bransa-
mente 

Pierderi ne-
raportate 

TOTAL 

mc/an mc/an mc/an mc/an 

662 53 173 888 

str. Atomistilor 

3309 70 970 4349 

2824 53 522 3399 

1412 34 256 1701 

14824 134 1309 16267 

str. Reactorului 4235 17 413 4665 

str. Florilor 10588 405 971 11964 

str. Milcov 3176 722 624 4522 

str. Marasesti 529 0 145 675 

str. Rovine 882 336 313 1531 

Aleea Albastrelelor 706 134 266 1106 

Aleea Atomistilor 

1235 0 439 1674 

529 18 100 647 

1324 0 330 1654 

Str. Fizicienilor 

353 35 107 495 

1324 67 298 1688 

1059 34 93 1185 

Aleea Selimbar 265 0 46 310 

Aleea Fizicienilor 

3176 141 790 4107 

1588 35 192 1815 

2647 53 328 3028 

Str. Calugareni 1412 0 95 1507 

Total general  69875 

Avand in vedere dezvoltarea localitatii, pentru a asigura accesul la apa de calitate a tuturor locuitori-

lor, este necesara extinderea retelei de distributie din cadrul sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.3.9.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele au o zona de protectie sanitara in regim sever conform H 930 din 11-08-2005 „Norme spe-

ciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”. 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.3.9.1.8  Exploatare si intretinere 
Sistemul de alimentare cu apa din orasul Magurele este exploatat si intretinut de catre Operatorul 

Local S.C. Distributie Apa Canalizare Magurele S.R.L. Orasul Magurele este aderat la ADIA Ilfov, dar 
pana in momentul de fata nu au fost finalizate procedurile de preluare a serviciilor, in sensul include-
rii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – Canal ILFOV S.A. 

4.2.3.9.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.9.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul facturat pentru anul 2014 este prezentat ȋn tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.9-14 - Consumul total de apa facturat in anul  2014 

u.m. 2013 2014 

m3/an 371.000 375.237 

m3/zi 1.016,44 1.028,05 

Sursa: Operatorii sistemelor de apa 

In tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de consumatori: 

(a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale / consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

Tabel 4.2.3.9-15 – Consumul curent de apa in sistemul de alimentare cu apa  Magurele 

Cererea de apa Unitati Valoare 

Consum de apa casnic 

106m3/an. 0,259 

m3/zi 708,70 

Consum de apa non-casnic 

106m3/an. 0,117 

m3/zi 319,34 

Consum total de apa (casnic + non-casnic) 

106m3/an. 0,375 

m3/zi 1.028,04 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 108 

Consum total specific de apa l/om,zi 156 

Sursa: Operatorul Local 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.3.9.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent 

balanta de apa este urmatoarea: 
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Figura 4.2-66 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele –  anul 2014 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordare de „jos in sus”” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 - Masuratori de debite in sistemele de ali-

mentare cu apa (abordare de „jos in sus”). 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 20.05.2015 – 25.05.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.11. – Studiu balanta apa 

potabila Magurele) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost anali-

zata ziua cu debitul minim de noapte respectiv 22.05.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 22.05.2015, respectiv 1.245 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 1-3 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.3.11.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 1-3 ca 1,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 18.68 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.11 – Studiu balanta apa potabila 

Magurele, in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de 

consum minim este de 4,97 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

m3/an

m3/an

m3/an

m3/an

82,2%

3,34%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

375.237 m3/an

375.237 m3/an Consumul necontorizat facturat m3/an

Consumul autorizat

0 m3/an

82,20%

375.237

399.627 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

17.073 m3/an

3,74%

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

7.317 m3/an

5,34% 1,60%

87,54% 24.390 m3/an

456.497 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

18.688 m3/an

4,09%

5,35% 1,25%Pierderi de apă

5.714 m3/an

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

7,11%

56.870 m3/an

12,46%

Pierderi reale

Pierderi la conducte de distributie și transport

1,00%

24.402 m3/an

32.468

15.260

82,20%

4.565

81.260 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

17,80%

Apa nefacturată

2,77%

12.643

Pierderi pe bransamente
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Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 1-3. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 16 pentru ziua de 22.05.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 22.05.2015 este: 

CARL masurat = 4,97 x 16 x 365 = 29.025 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (32.467 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.9-16 - Starea retelei de distributie – sistem de alimentare cu apa Magurele la nivelul 

anului 2014 

Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

NRW (%) 17,80 
C2 

(Manual OR) 

Valoare medie a indicatorului relevant. Este necesara o 

planificare in vederea identificarii potentialelor defectiuni. 

In conformitate cu prevederile expertizelor efectuate vor 

fi inlocuite conductele din otel, azbociment si PREMO. 

LKN 

(m3/an/km) 
1.623,35 

C1 

(Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului 

ELI 0,45 
C2 

(Manual OR) 

Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare masuri speciale pentru imbunatatirea acestui 

indicator. 

ILI 4,38 
B 

(WBI) 

Inregistrare nesatisfacatoare a pierderilor; situatie ac-

ceptabila doar in cazul abundentei resurselor de apa si a 

costului mic; chiar si in astfel de cazuri insa este nevoie 

de o analiza a nivelului si naturii pierderilor si de o inten-

sificare a masurilor de reducere a acestora 

l/bransament/zi 195.49 A (WBI) Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere pot 

deveni neeconomice. 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie. Se precizeaza faptul 

ca este necesar a se reabilita tronsoanele aflate in stare foarte critica, respectiv cei 7,881 Km de re-

tea, lucru sustinut si de expertizele tehnice efectuate. 

Deoarece indicatorul ILI a rezultat ca fiind peste  4 rezulta ca exista  un nivel mic de risc conform in-

dicatorului relevant insa este nevoie de o analiza a nivelului si naturii pierderilor si de o intensificare 

a masurilor de reducere a acestora. De asemenea, este necesara  formarea unor echipe dotate si ca-

lificate pentru detectarea si repararea fisurilor in timpi cat mai redusi, precum si echiparea retelei de 
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distributie cu debitmetre si traductori de presiune pentru reducerea zonei potentiale de avarie. 

Totodata se vor asigura OR dotarile necesare pentru detectarea si repararea performanta a avariilor.  

Valoarea medie a NRW indica ca este necesara o planificare in vederea identificarii potentialelor 

defectiuni. In conformitate cu prevederile expertizelor efectuate vor fi inlocuite conductele din otel, 

azbociment si PREMO. In concurenta cu ILI si mai ales cu rezultatele masuratorilor directe se poate 

concluziona ca eforturile de reducere a componentei comerciale (racorduri ilegale/consumuri fara 

plata/consumuri necontorizate respectiv erori de masura/citire) trebuie sustinute. 

Dupa preluarea in operare de catre Apa Canal Ilfov, a sistemului de alimentare cu apa Magurele, 

acesta a pus la dispozitia Consultantului rezultatele monitorizarii zonei centrale a orasului Magurele. 

Consultantul, in baza acestor informatii a realizat balanta la nivelul anului 2016, rezultatele fiind pre-

zentate in Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.11. – Studiu balanta apa potabila Magurele), starea reteie sis-

temului de alimnetare cu apa fiind prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.9-17 - Starea retelei de distributie – sistem de alimentare cu apa Magurele la nivelul 

anului 2016 

Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

NRW (%) 30,15 C4 (Manual 

 OR) 

Valoare critica a indicatorului relevant. Aceasta este un de-

clansator pentru initierea de actiuni corective pentru im-
bunatatirea indicatorului. 

LKN 
(mc/an/km) 

7.361.05 C2 (Manual 
OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 
necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului 

ELI 0.49 C2 (Manual 

OR) 

Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare masuri speciale pentru imbunatatirea acestui indi-
cator. 

ILI 23,22 D (WBI) Resursele de apa utilizate ineficient. Deci pentru reducerea 
pierderilor de apa se aplica un program imperativ si de inal-
ta prioritate. 

l/bransament
/zi 

38 A (WBI) Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere pot deve-
ni neeconomice . 

Asa cum se poate observa in tabelul de mai sus, volumul de apa nefacturat (NRW) inregistrate la ni-

velul anului 2016, in sistemul de alimentare cu apa Magurele are o valoare de 39,15%, iar ILI este 

de 23,22. 

Rezultatele de mai sus, precum si impactul extinderilor retelei de distributie propuse in cadrul pre-

zentului proiect implica necesitatea unor masuri de reabilitare a conductelor din zona centrala a sis-

temului de alimentare cu apa Magurele.  

4.2.3.9.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.14. – Sistem de alimentare cu apa Magurele. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect, prin extinderea retelei de distributie si realizarea bransamentelor necesare, se 

urmareste ca intreaga populatie sa aiba acces la sistemul centralizat de distributie a apei potabile.  
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Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Pentru Magurele, prognoza consumului non-casnic s-a facut tinandu-se cont de dezvoltarea previzio-

nata a unor noi facilitati de cazare, invatamant etc. ca urmare a finalizarii proiectului ELIS si a celor-

lalte facilitati de cercetare legate de acesta. 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Pierderile aparente vor fi aduse pana in 2023 la maximum 1 % din volumul de apa produs 

si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin implementarea masurilor de management 

comercial adecvat, finalizate in primul rand cu o reducere importanta a  racordurilor ilegale; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

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

pana in 2023. Astfel ponderea sistemului existent la care s-au aplicat masurile de re-

ducere a ILI au condus la o valoare de 1,00 pentru sistemul dezvoltat in anul implemen-

tarii proiectului. 

  In acelasi timp s-a verificat ca NRW sa nu creasca fata de anul implementarii peste 

20% limita maxima recomandata de normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de 

fata o crestere a ILI la 2,1 induce o crestere a NRW la 16,73%; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Volumul annual intrat in sistem si NRW pentru anii de persepectiva au rezultat prin in-

sumarea componentelor obtinute, asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare. 

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.11. – Studiu balanta apa potabila Magurele. 

Tabel 4.2.3.9-18 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Magurele 

Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori 

curente 

(2014) 

Valori 

prognozate 

(2023) 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.2.1 

Volum total intrat in 

sistem (volum la sur-

sa) 

m3/zi 1.250,67 2.374,25 4.203,7 
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Nr. 

Crt.* 
Indicator U.M. 

Valori 

curente 

(2014) 

Valori 

prognozate 

(2023) 

Valori 

prognozate 

(2045) 

2.2.8 

Total volum apa pro-

dusa (la iesirea din 

unitatile de productie) 

m3/zi 1.250,67 2.374,25 4.203,7 

2.5.1 

Total apa nefacturata 

(Volum intrat in sis-

tem - volum vandut) 

m3/zi 222,63 188,24 703,48 

2.5.2 

Procent apa nefactu-

rata (exclusiv pierderi 

tehnologice la 

Gospodaria de apa) 

% 17,80 7,93 16,73 

2.5.3 

Pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierde-

rile tehnologice in 

Statia de tratare 

m3/zi 88,95 123,48 420,10 

2.5.4 

Procent pierderi reale 

(pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierde-

rile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 7,11 5,20 9,9 

2.5.5 

Pierderi reale de apa 

pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 

l/bransament/zi 195.49 41.17 84 

2.5.8 

Indicele de scurgere 

din infrastructura 

retelei de distributie ( 

ILI asa cum este defi-

nit IWA ) 

- 4,38 1,00 2,1 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale Indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.3.9-19 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul Magurele 

Cererea de apa   Unitati 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie Loc. 12.261 15.922 16.707 18.629 20.492 22.261 23.909 

Populatia conectata Loc. 6.550 15.922 16.707 18.629 20.492 22.261 23.909 

Consumul specific  l/om zi 108 115 120 120 120 120 120 
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Cererea de apa   Unitati 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Consumul de apa 

casnic 

m3/an 258.679 668.336 731.745 815.957 897.538 975.032 1.047.192 

m3/zi 708,70 1.831,06 2.004,78 2.235,50 2.459,01 2.371,32 2.869,02 

Consumul de apa 

non-casnic 

m3/ an 116.558 129.560 140.864 157.070 181.004 205.568 230.388 

m3/zi 319,34 354,96 385,93 430,33 495,90 563,20 631,20 

Consumul total de 

apa (Casnic + Non-

Casnic) 

m3/ an 375.237 797.896 872.610 973.028 1.078.542 1.180.600 1.277.580 

m3/zi 1.028,05 2.186,02 2.390,71 2.665,83 2.954,91 3.234,52 3.500,22 

NRW 

m3/ an 81.259 68.708 84.371 123.269 159.779 212.004 256.772 

m3/zi 222,63 188,24 231,15 337,72 437,75 580,83 703,48 

% 18 8 9 11 13 15 17 

Cererea totala de 

apa inclusiv NRW  

m3/ an 456.496 866.604 956.981 1.096.297 1.238.320 1.392.604 1.534.352 

m3/zi 1.250,67 2.374,26 2.621,87 3.003,55 3.392,66 3.815,35 4.203,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- 

Anexa 3 – Sectiunea 3.3.14. – Sistem de alimentare cu apa Magurele. 

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.9-20 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa 

Magurele  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 4.203,7 

Q zi max m3/zi 5.380,74 

Q orar max m3/h 313,88 

Q med m3/an 1.534.352 

An de prespectiva an 2045 

4.2.3.9.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Deoarece localitatea Magurele se afla foarte aproape de Municipiul Bucuresti, sistemul de apa 

prezinta o tendinta de crestere continua a gradului demografic. Astfel, atat in prezent, cat si in etapa 

de perspectiva sunt preconizate cresteri ale gradului de racordare, implicit a cerintelor de debit dis-

tribuite in sistem, cereri care nu pot fi indeplinite prin capacitatea existenta a gospodariei de apa.  

Tabel 4.2.3.9-21 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Magurele 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de de-

bit pentru etapa de perspectiva, anul 2045, a localitatilor 

Magurele, Varteju, Dumitrana, Prunis si Alunis. 

2 Aductiune 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea 

unor conducte de aductiune pentru transportul apei de la sur-

sa la rezervoare. 

Reabilitarea prin inlcouire a conductei de aductiune existente 

ca urmare a repozitionarii acesteia pe strazi apartinand dome-

niului public. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  
Rezervorul de inmagazinare din gospodaria de apa Magurele 

prezinta degradari la elementele structurale. 

Statii de pom-

pare 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a siste-

mului de alimentare avand in vedere populatia prognozata la 

etapa de perspectiva, anul 2045. Necesita reabilitari la ele-

mentele sructurale 

Tratarea apei 

Statia de clorinare existenta din gospodaria de apa Magurele 

se afla in stare avansata de degradare din punct de vedere 

structural. Pentru obtinerea unei ape potabile in conformitate 

cu cerintele Legii apei 458/2002 republicata in anul 2011, este 

necesara inlocuirea echipamentului existent pus in functiune in 

anul 1974.  

Constructii 

anexe - Pavili-

on administra-

Constructia anexa obiectelor principale din gospodaria de apa 

Magurele prezinta deficiente din punct de vedere structural.  
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

tiv 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reabilitarea unor tronsoane de distributie existente in confor-

mitate cu recomandarile expertizei tehnice 

Fiind o zona cu o crestere continua a populatie, este necesara 

extinderea retelei de distributie, pentru a asigura accesul la o 

apa de calitate pentru toti locuitorii; 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.9.13. – Sistem de alimentare cu apa Magurele. 
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4.2.3.10 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BALOTESTI 

Comuna Balotesti este situata in partea nordica a Judetului Ilfov, la aproximativ 23 km nord de Mu-

nicipiul Bucuresti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-67 - Localizare sistem zonal de alimentare cu apa Balotesti 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Balotesti, Dumbraveni si Saftica din cadrul UAT 

Balotesti. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Balotesti, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Balotesti 

Balotesti, 6.704 

Dumbraveni 554 

Saftica 1.609 

Total 8.867 

4.2.3.10.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa existent este realizat din fonduri locale si deserveste toate cele 3 

localitati: Balotesti, Saftica si Dumbraveni si este format din: 

- sursa de apa constituita din 9 foraje;  

- conducte de aductiune;   

- gospodaria de apa GA Balotesti (inmagazinare, instalatie de dezinfectie cu hipoclorit si statie 

de pompare);  

- retea de distributie.  
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Figura 4.2-68 - Schema sistemului de alimentare cu apa Balotesti 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Tabel 4.2.3.10-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Balotesti  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 8.867 9.647 10.580 

Populatia conec-

tata 
locuitor 4.036 4.564 8.600 

Rata de conectare % 45,52 47,31 81,28 

Grad contorizare % 51,69 100 100 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-
bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.10.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este subterana, constituita din 9 foraje cu un debit total de 19 l/s.  
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Tabel 4.2.3.10-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Balotesti 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 
pompare 

(m) 

Putere 
pompe 

(m) 
Amplasament Observatii 

F1 

120-140 

- - - 

zona blocurilor, pe 
strada Sperantei 

sunt realizate intre anii 
1971-1972 si sunt 

prevazute cu cabine din 
beton armat (forajele F1 
si F3 vor fi inlocuite de 
doua foraje noi, cu ter-

men de finalizare a ex-
ecutiei in anul 2016) 

F2 - - - 

F3 - - - 

F4 - - - 
localizat in extravi-

lan 

realizat intre anii 1971 – 
1972 si este prevazut cu 
cabina din beton armat 

F5 - - - 

amplasat in incinta 
scolii din zona in-
tersectiei soselei 

Unirii (DJ101) cu 
Calea Bucuresti 

(DN1) 

este realizat in anul 
2002 si prevazut cu un 

vas hidrofor in cabina din 
beton armat. Acest put 
deserveste doar alimen-
tarea scolii. Nu este in-

tegrat in sistemul actual. 

F6 - - - 

in incinta gradinitei 
din zona soselei 

Unirii (DJ101), spre 
zona blocurilor 

este realizat in anul 
2002, prevazut cu cabina 
din beton si deserveste 
doar pentru alimentarea 
cu apa a gradinitei. Nu 

este integrat in sistemul 
actual. 

F7 - - - 

localizate in incinta 
gospodariei de apa 

Cabinele puturilor aces-

tor trei foraje sunt reali-
zate din material plastic. 
Forajele F8 si F9 au fost 

executate in anul 2008, 
iar forajul F9 in anul 

2014. De mentionat fap-
tul ca forajul F9 este 

executat de catre prim-
arie si nu este preluat de 

operatorul AC Ilfov 

F8 - - - 

F9 - - - 

Total 19 - - - - 

Din datele obtinute pe plan local s-a concluzionat faptul ca, patru foraje functioneaza tot anul, iar 

restul de cinci foraje sunt functionale doar pe parcursul verii cand consumul de apa inregistreaza o 

crestere semnificativa. 

Sunt prevazute lucrari de realizare a doua foraje noi, F1 si F3, cu termen de finalizare in anul 2016, 

cu finantare asigurata din fonduri locale. Aceste foraje vor inlocui forajele existente F1 si F3, pentru 

care sunt prevazute, in cadrul aceleiasi investitii, lucrari de casare. 
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Figura 4.2-69 - Foraj F1, Foraj F2, Foraj F3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-70 - Foraj F5 

 Figura 4.2-71 - Foraj F6 

Deficiente: 

Pentru forajele F2, F4, F5 si F6 se recomanda inlocuirea pompelor submersibile si a instalatiilor hidr-

aulice aferente precum si realizarea unor lucrari de testare si deznisipare, reconditionarea elemente-
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lor metalice intrucat prezinta urme de rugina, refacerea hidroizolatiei existente deoarece cabinele fo-

rajelor prezinta infiltratii masive, inlocuirea instalatiilor electrice aferente. Forajele F5 si F6 nu sunt 

integrate in sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-72 - Foraj F7,F8,F9 din GA Balotesti 

Deficiente: 

Pentru forajele F7÷F9 se recomanda lucrari de testare si deznisipare, schimbarea cabinelor de 

protectie si a instalatiilor hidraulice din interior, inlocuirea instalatiilor electrice aferente. 

Sursa de apa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit la etapa de perspectiva. 

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri la indicatoriul mangan, depasiri peste limitele 

mxime de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii Apei nr. 

458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

4.2.3.10.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

In urma buletinelor de analiza afectuate de ECOIND si anexate in Volumul II- Anexa 2 – Sectiunea 

2.2.1.5. – Buletin de analiza apa potabila Balotesti, au fost constatate depasiri de concentratii admi-

se conform Legii nr. 458/2002, pentru indicatorul mangan. 

Valorile indicatorilor analizati din probele de apa din foraje existente sunt prezentate in tabelul 

urmator. 

Tabel 4.2.3.10-3 – Valorile parametrilor fizico-chimici din forajele Balotesti 

Parametru u.m. Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7 7,3 7,5 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU <1 <1 <1 5 

Conductivitate µS/cm 430 540 606 2500 

Alcalinitate mval/l    - 

Duritate totala 0G 8 11 14 ≥5 

Carbon Organic Total/Dizolvat mgC/l 0,2 1,0 1,2 
Nici o modificare 
anormala 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 0,4 0,95 1,8 5 

Amoniu mg/l 0,1 0,20 0,35 0,5 

Mangan µg/l 150 260 395 50 

Fier  µg/l 10 20 50 200 
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Parametru u.m. Minim Mediu Maxim CMA 

Arsen µg/l 0 0,5 2 10 

Calciu mg/l 30 55 62 - 

Sulfat mg/l 0 8 15 250 

Sulfuri si Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrati mg/l 0 3 7 50 

Nitriti mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din pro-

iectare 
oC 

>10oC 

Temperatura influentului se considera constanta 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate prezentat in Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.2. – Studiu tra-

tabilitate Balotesti, au fost analizate diverse solutii pentru eliminarea manganului din apa bruta in 

vederea potabilizarii acesteia. 

Propunerile privind filiera de tratare sunt: 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Dezinfectie. 

4.2.3.10.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa in ultimii 2 ani, respectiv 2013 si 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.10-4 – Productia de apa in ultimii doi ani in Balotesti 

u.m. 2013 2014 

m3/an 208.696 252.035 

m3/zi 571,77 690,51 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.10-5 – Variatia lunara a productiei de apa (mc/luna) in Balotesti 

 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total 

2014 9798 16413 19805 15324 26863 21374 252.035 

2013 11300 10750 9200 14350 16640 15780  

 Iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2014 22539 34667 29800 12931 22224 20297 252.035 

2013 25500 20000 20603 24579 14293 25701 208.696 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 
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Figura 4.2-73 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim de apa produs este in anotimpul 

calduros si in perioada sarbatorilor. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 20.05.2015 - 25.05.2015 au aratat o 

caracteristica a consumului orar din sistemul de alimentare cu apa Balotesti, in care se inregistreaza 

practic trei varfuri de consum, in jurul orelor 7, 14 si 20  asa cum rezulta din figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-74 - Variatia orara a consumului zilnic 

Surse de apa potentiale  

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (daca sunt disponibile amplasamente pentru viitoare puturi 

forate si zona de protectie sanitara) sau conectarea la un sistem existent, daca acesta are posibilita-

tea sa-i furnizeze debitul necesar (de exemplu sistemul Otopeni). 

4.2.3.10.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodaria de apa, are o lungime totala de 

1.869 m. 
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Tabel 4.2.3.10-6 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

De la forajele F1÷F4 la gospodaria de 

apa (strada Sperantei) 
32~65 Otel 1.710 

Realizata in anul 

1970 

De la forajele F7, F8 si F9 (in interio-

rul gospodariei de apa) 
32 otel 159 

Sunt amplasate 

in interiorul GA 

De la forajele F5 - - - 
Alimenteaza 

direct scoala 

De la forajele F6 - - - 
Alimenteaza 

direct gradinita 

Total   1.869  

Deficiente: 

Este necesara conectarea forajelor F5 si F6 la sistemul de alimentare cu apa prin realizarea unor 

conducte de aductiune si inlocuirea conductei de aductiune datorita incapacitatii de a transporta apa 

bruta la gospodaria de apa. 

In vederea suplimentarii sursei de apa, este necesara realizarea unor conducte de aductiune. 

4.2.3.10.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa GA Balotesti este situata in centrul comunei, accesul facandu-se usor, din 

soseaua Unirii (DJ101). 

In incinta gospodariei de apa sunt amplasate obiectele: 

- Forajele F7, F8 si F9;  

- Instalatie de dezinfectie cu hipoclorit; 

- Trei rezervoare de inmagazinare; 

- Statie de pompare; 

- Constructii anexe. 

Tratarea apei 

In prezent la Balotesti functioneaza o statie de clorinare care este constituita dintr-o instalatie cu 

actionare manuala, ce realizeaza dezinfectia finala cu hipoclorit.  

Deficiente: 

Nu este cazul 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei se realizeaza in 3 rezervoare cu capacitatea de 500 m3 fiecare, 2 cu structura 

supraterana metalica si un alt rezervor cu aceeasi capacitate dar cu structura supraterana din beton 

armat. 

Deficiente: 

In urma expertizelor tehnice, s-a constatat ca cele doua rezervoare metalice sunt intr-o stare tehnica 

corespunzatoare insa rezervorul din beton prezinta tencuiala cazuta - armaturile din aceasta zona 
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prezentand urme de rugina iar hidroizolatia de la nivelul terasei acestuia este ineficienta, avand loc 

infiltratii la interior. Astfel, rezervorul din beton necesita reabilitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-75 - Rezervoare GA Balotesti 

Statii de pompare 

Statia de pompare este echipata astfel: 

Tabel 4.2.3.10-7 – Statie de pompare existenta Balotesti 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 90 38 7,5 

5 pompe Lowara 

fara convertizor 

de frecventa si 

vas hidrofor 

- 

Deficiente: 

Statia de pompare avand o latura comuna cu rezervorul de 500 m3 din beton si aceasta prezinta: 

- urme de infiltratii la nivelul trotuarului; 

- urme de infiltratii la nivelul rostului intre radier si pereti, precum si la imbinarea intre peretii 

rezervorului si camera pompelor; 

- pompele sunt uzate fizic si moral, nu au convertizor de frecventa si nu respecta conditiile 

tehnice minime de functionare; 

- instatatiile hidromecanice sunt perimate fizic si nu pot fi folosite pentru o noua configuratie a 

sistemului. 

Constructii anexe 

In incinta gospodariei de apa exista o constructie anexa de tip pavilion administrativ ce necesita 

lucrari de reabilitare si moderninare. 

4.2.3.10.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare Balotesti are o lungime de 38.151 m, reali-

zata din conducte PEID fiind realizata cu buget din surse locale in anul 2014. 

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 1.581 bucati din care 472 

bucati existente si 1.109 bucati se aflau in curs de executie in anul de referinta al proiectului derulat 

prin POIM.  
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Deficiente: 

Nu toti locuitori care beneficiaza de infrastructura de apa in zonele de resedinta sunt conectati la sis-

temul de distributie, fiind necesare conexiuni noi la reteaua existenta. 

Totodata, reteaua de distributie nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor Balotesti, Saftica si 

Dumbraveni, fiind necesara extinderea acesteia.  

4.2.3.10.1.7 Zone de protectie sanitara 

Deficiente: 

Nu s-au semnalat. 

4.2.3.10.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Balotesti este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional Apa 

Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea siste-

melor de utilitati aferente acestora. 

4.2.3.10.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.10.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul de apa facturat in anul 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.10-8 – Consumul total de apa facturat in 2014 Balotesti 

u.m. 2014 

m3/an 203.760 

m3/zi 558,25 

     Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale / consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

Tabel 4.2.3.10-9 – Consumul curent de apa in 2014 in Balotesti  

Cererea de apa Unitati Valoare 

Consum de apa casnic 

106 m3/an. 0.189 

m3/zi 518,68 

Consum de apa non-casnic 

106 m3/an. 0.014 

m3/zi 39,56 

Consum total de apa (casnic + non-casnic) 

106 m3/an. 0.204 

m3/zi 558,25 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 128.5 
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Cererea de apa Unitati Valoare 

Consum total specific de apa l/om,zi 138.3 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.10.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent, 

balanta de apa este urmatoarea: 

 Figura 4.2-76 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti –  anul 2014 

m3/an

26,67%

54,17%

5,03%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

67.223 m3/an

203.760 m3/an Consumul necontorizat facturat m3/an203.760

206.307 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

0 m3/an

Consumul autorizat

136.537 m3/an

80,85%

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

2.547 m3/an

Apa nefacturată

81,86% 2.547 m3/an

1,01% 1,01%

252.035 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

11.961 m3/an

4,75%

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

Pierderi pe bransamente

19,15%

14.040 m3/an

Pierderi de apă

2.079 m3/an

5,57% 0,82%

12,57%

45.728 m3/an

18,14%

Pierderi reale

31.688

12.675 m3/an

80,85%

0 m3/an

48.275 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

7,54%

19.013 m3/an

Pierderi la conducte de distributie și transport

 
 

Sursa: Date preluate de la Operatorul regional  

Pierderile de apă aparente se datorează consumurilor neautorizate (racordurilor ilegale și modificări-

lor ilegale ale contoarelor).  

Pierderile fizice sunt datorate în exclusivitate modului de gestiune a avariilor din cadrul rețelei de dis-

tribuție precum și a modului de soluționare a pierderilor detectabile. Nu s-au constatat pierderi pro-

venite de la rezervoarele de înmagazinare sau de la conductele de aducțiune care au lungimi scurte 

și nu sunt supuse la variații mari și dese de presiune. In aceste condiții pentru anii 2014 și 2016 ba-

lanțele sistemului sunt identice cu cele ale rețelei de distribuție. 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordarea de „jos in sus” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 – Masuratori de debite in sistemele de ali-

mentare cu apa (abordare de „jos in sus”) 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 20.05.2015 - 25.05.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.13- Studiu balanta apa 
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potabila Balotesti) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost anali-

zata ziua cu debitul minim de noapte respectiv 25.05.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 25.05.2015, respectiv 641,82 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 2-3 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.3.13.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 2-3 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 2.90 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.13 „Masuratori pentru estimarea pierde-

rilor fizice”, debitul pierderilor din ora de consum minim este de 3,2 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 3-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 19,37 pentru ziua de 25.05.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 25.05.2015 este: 

CARL masurat = 3,2 x 19,37 x 365 = 22.624,16 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (31.688 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.10-10 - Starea retelei de distributie Balotesti 

 

Indicator 

 

 

 

 

 

Valoare 

 

Categoria 

 

Starea retelei/Masuri necesare 

 

NRW (%) 

 
19,15 

 

C5 (Manual OR) 

Stare inacceptabila - se cer actiuni imediate pen-
tru imbunatatirea performantei indicatorului rele-
vant. Este un indiciu ca ar fi trebuit luate masuri 

din timp. 
 

LKN 

(m3/an/km) 
830,61 

 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 
sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 
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Indicator 

 

 

 

 

 

Valoare 

 

Categoria 

 

Starea retelei/Masuri necesare 

 

ELI 
0,23 

 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 
sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 
 

 

ILI 
4,99 

 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu 

sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

indicatorului 

 

B(WBI) 

O intensificare a controlului pierderilor detectabile 

si managementului presiunilor este recomandabila 

 

l/racord/zi 

 
183,93 

 

A (WBI) 

Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere 

pot deveni neeconomice. 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie . 

Din tabelul anterior rezulta ca din punct de vedere fizic starea retelei este foarte buna (ILI este situat 

in jurul valorii 4) dar sunt necesare masuri de detectare activa a pierderilor pentru remedierea 

neetanseitatilor. Sunt necesare masuri de reducere a consumurilor neautorizate.  

Pentru mentinerea indicatorilor de performanta privind pierderile reale, prin proiect si prin manage-

mentul operatorului se va urmari aplicarea unei strategii de monitorizare a sistemului de distributie 

pentru detectare si interventie rapida asupra avariilor. 

4.2.3.10.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.16. – Sistem de alimentare cu apa Balotesti. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In ultimii ani a fost constatata cresterea populatiei, conform recensamantului din anul 2011, astfel 

incat, raportat la numarul de locuitori actuali (8.867) gradul de conectare este de 46%. Prin acest 

proiect se vor realiza extinderile necesare la reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie co-

nectata pana in anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, odata cu dezvol-

tarea localitatii 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor. 

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  
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 Gradul de conectare si contorizare a populatiei va fi de 100%; 

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse până în 2023 la 

maximum 5 % din volumul de apă produs și vor continua să scadă până în 2045. Aceasta 

va fi posibilă prin implementarea măsurilor de management comercial adecvat, finalizate in 

primul rând cu eliminarea consumurilor neautorizate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (rețele și racorduri) nu va depăși valoarea de 1,4. In funcție de 

valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de 

conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost cal-

culat CARL pentru lucrările noi implementate în 2023; 

 ILI (și implicit CARL) pentru lucrările existente va fi redus cu minimum 10 % până in 

2023. Astfel ponderea sistemului existent la care se adaugă pierderile estimate pentru 

lucrările noi au condus la o valoare ILI de 2,48 pentru sistemul dezvoltat în anul imple-

mentării proiectului. NRW nu va depăși 15% din volumul anual intrat în rețeaua de di-

stribuție. Având in vedere că sistemul a fost dezvoltat preponderent în ultimii 5 ani dar 

preluat recent de operator considerăm că NRW va continua să scadă și după implemen-

tarea proiectului și apoi să crească ușor pe măsura învechirii acestuia; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 1,6% pe an luând în 

considerare că este un sistem operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. În 

acest mod ILI nu va depăși 3,50 iar NRW, 16% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea 

numărului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt prezentate in cadrul Volu-

mului II – Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.13. – Studiu balanta apa potabila Balotesti. 

Tabel 4.2.3.10-11 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 690,51 1.461,57 2.323,82 

2.2.8 
Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile de 

productie) 
m3/zi 

690,50 1.391,97 2.213,16 

2.5.1 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de tra-
m3/zi 132,26 278,39 464,76 
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Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

tare 

2.5.2 

Procent pierderi reale (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de tra-

tare) 

% 19,15 19,0 20,00 

2.5.3 
Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
m3/zi 86,82 151,72 289,40 

2.5.4 
Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
% 12,57 10,90 13,08 

2.5.5 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) l/racord/zi 183,93 73,09 98,47 

2.5.8 
Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
- 4,99 2,48 3,50 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Tabel 4.2.3.10-12 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Balotesti 

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 8867 10.580 10.944 11.836 12.689 13.482 14.204 

Populatie 
conectata pers. 4.036 10.580 10.944 11.836 12.689 13.482 14.204 

Consum 
specificde 
apă casnică l/om zi 128,51 95,00 95 100 100 105 110 

Consum 
casnic de 
apă  

m3/an 189.320 366.862 379.483 432.014 463.149 516.698 570.291 

m3/ zi 518,68 1.005,10 1.039,68 1.183,60 1.268,90 1.415,61 1.562,44 

Consum 
non-casnic  
de apă 

m3/ an 14.440 64.998 67.818 77.916 86.600 96.546 108.264 

m3/ zi 39,56 178,08 185,80 213,47 237,26 264,51 296,61 

Consum to-
tal de apă 
(Casnic + 
non-casnic) 

m3/ an 203.760 431.859 447.301 509.930 549.748 613.243 678.554 

m3/ zi 558,25 1183,18 1225,48 1397,07 1506,16 1680,12 1859,05 

NRW 

m3/ an 48.275 101.614 98.827 105.504 121.457 144.292 169.638 

m3/ zi 132,26 278,39 270,76 289,05 332,76 395,32 464,76 

% 19,15% 19,05% 18,10% 17,14% 18,10% 19,05% 20,00% 

Cererea to-
tală de apă, 
inclusiv 
NRW 

m3/ an 252.035 533.473 546.128 615.433 671.206 757.536 848.192 

m3/ zi 690,51 1.461,57 1.496,24 1.686,12 1.838,92 2.075,44 2.323,81 
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Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o scadere a consumului specific casnic de la 129 
l/om,zi la 95 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin 
proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 110 l/om,zi, la nivelul anului 2045).  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II – Ane-

xa 3 – Sectiunea 3.3.16. – sistem de alimentare cu apa Balotesti.  

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.10-13 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Balo-

testi  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 1.686,1 2.323,82 

Q zi max m3/zi 2.191,9 3.020,96 

Q orar max m3/h 162,4 186,46 

Q med m3/an 615.433 848.192 

An de perspectiva an 2030* 2045* 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.10.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatile Balotesti si Saftica sunt zone urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare demografica con-

tinua. Sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribui-

te in sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. 

Investigatiile analitice au indicat depasiri de concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii man-
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gan. Actualele sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei 

in parametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.3.10-14 - Deficiente ale sistemului de alimentare cu apa Balotesti 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de de-

bit pentru sistemul de alimentare in perioada de perspectiva; 

Eletropompele submersibile de la forajele F2, F4, F5 si F6 sunt 

uzate fizic si moral; 

Cabinele forajelor F7÷F8 sunt improvizatii realizate in camine 

de plastic, executate deficitar; 

Instalatiile interioare din cabinele forajelor sunt fie depasite fie 

neconforme cu scopul perspectivei de dezvoltare a sistemului; 

Degradari la elementele metalice si la finisaje la unele cabine 

ale forajelor; 

Lipsa lucrarilor periodice de decolmatare/denisipare care 

afecteaza caracteristicile de exploatare; 

Lipsa echipamentelor pentru monitorizarea si transmiterea da-

telor in sistemul SCADA; 

2 Aductiune 

Forajele F5 si F6 nu sunt incluse in sistemul centralizat de ali-

mentare cu apa; 

Conducta actuala nu are capacitatea de a transporta debitul 

total preluat din sursele subterane. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  
Degradari la elementele metalice, la finisaje si izolatie; 

Expunerea armaturilor prin degradarea tencuielilor exterioare; 

Statii de pom-

pare 

Pompele sunt uzate fizic si moral, nu au convertizor de frec-

venta si nu respecta conditiile tehnice minime de functionare; 

Instatatiile hidromecanice sunt depasite fizic si nu pot fi folosi-

te pentru noua configuratie a sistemului; 

Degradari la elementele metalice si la finisaje; 

Aparitiei de fisuri ce trebuiesc tratate cu materiale 

corespunzatoare. 

Tratarea apei 

Calitatea apei subterane nu este conforma cu prevederile Di-

rectivei 98/83/CE transpusa in Legislatia romaneasca de Legea 

458/2002 „Calitatea apei potabile”, completata si modificata 

cu Legea 311/2004, este necesar tratarea apei in vederea re-

duceri valorilor indicatorilor pentru mangan. 

Constructii 

anexe - Pavili-

on administra-

tiv 

Constructia anexa de tip pavilion administrativ necesita mo-

dernizare pentru a crea facilitati in procesul de exploatare si 

intretinere al sistemului. 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

4 
Reteaua de distributie 

 

Fiind o zona limitrofa capitalei, demografia este in continua  

crestere, fiind necesara extinderea retelei de distributie, pen-

tru a asigura accesul la o apa de calitate pentru toti locuitorii. 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.15. – Sistem de alimentare cu apa Balotesti 
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4.2.3.11 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA TUNARI 

Comuna Tunari are o suprafata de 32 km2, se afla la nord de municipiul Bucuresti iar la est se 

invecineaza cu orasul Otopeni. Localitatea se afla in apropierea aeroportul Henri Coanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-77 - Localizare sistem zonal de alimentare cu apa Tunari 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Tunari si Dimieni din cadrul UAT Tunari. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Tunari, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Tunari 

Tunari 5.397 

Dimieni 355 

Total 5.752 

4.2.3.11.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

In prezent, in localitatea Tunari se afla in faza de executie un proiect, finantat din PNDR-masura 

322, in cadrul caruia sunt cuprinse urmatoarele lucrari: 

- Sursa constituita din 2 foraje; 

- Conducta de aductiune; 

- Gospodaria de apa: 

o statie de deferizare, demanganizare si eliminare amoniu; 

o statie de clorinare cu hipoclorit pentru dezinfectie; 

o rezervoare 2 x 300 m3;  

o statie de pompare;  

- retea de distributie. 
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 Figura 4.2-78 - Schema sistemului de alimentare cu apa Tunari 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – instalatie de tratare a apei (deferizare, demanganizare si eliminare amoniu, statie de 

dezinfectie a apei); 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Tunari s-a realizat avand la baza considerente de 

natura tehnica,  in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri tehnici ai 

obiectelor aflate, in diverse stadii de implementare in anul de referinta 2014. 

Tabel 4.2.3.11-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Tunari  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de finali-

zare (estimare an 

2018 – 

populatieaditional 

conectata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 5.752 6.258 6.863 

Populatia conectata locuitor 0 843 843 

Rata de conectare % 0 13,47 12,28 

Grad contorizare % 0 100 100 

Populatia alimentata 
cu apa potabila de o 
calitate conforma cu 
normele romanesti si 

europene 

% 0 13,47 12,28 
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Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.3.11.1.1 Sursa de apa 

In prezent in localitatea Tunari sunt in functiune doua foraje, care deservesc doar scoala si gradinita. 

Nu sunt date disponibile cu privire caracteristicile tehnice ale acestor foraje. 

Prin investitia aflata incurs de executie din fonduri AFM, s-au prevazut 2 puturi forate cu capacitate 

totala de 8,5 l/s, astfel: 

Tabel 4.2.3.11-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Tunari 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime 
pompare 

(m) 

Putere 
pompe 

(m) 
Observatii 

F1 330 5,3 75 9,2 
cabina ce adaposteste instalatiile hidrau-
lice (vane, clapet antiretur, contor) este 

de forma circulara echipata cu capac 
metalic si trepte de acces F2 80 3,2 55 2,2 

Total 8,5 - - - 

Deficiente: 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura necesarul de debit pentru etapa de perspectiva.  

4.2.3.11.1.2 Calitatea apei 

Scoala si gradinita din comuna Tunari dispun de foraje individuale pentru alimentarea cu apa pentru 

care nu se cunosc caracteristicile de executie.  

Pentru aceste foraje, cele 2 buletine de ȋncercare pe probe de apa efectuate ȋn 30.09.2014 de catre 

Apa Nova Bucuresti, Laboratorul de Control Calitate Apa Potabila, arata ca apa din cele 2 foraje 

prezinta caracteristici calitative foarte diferite unul fata de celalalt, sugerand captarea unor orizonturi 

acvifere diferite si infestarea forajului de la scoala cu poluanti biologici si chimici, proveniti probabil 

din activitati gospodaresti. 

Pentru evaluarea calitatii apei din acviferul propus pentru utilizare au fost prelevate probe de apa 

dintr-un foraj de mare adancime din Otopeni si s-a ȋntocmit Studiului de calitate a apei din sursa de 

alimentare cu apa a localitatii Tunari– aprilie 2015, elaborator SC Analist Service SRL. 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In urma studiului de calitate al apei anexat in Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.4.1.3. – Studiu 

privind calitatea apei potabile Tunari, pentru care s-au prelevat probe de apa dintr-un foraj de mare 

adancime din Otopeni (acvifer propus ca sursa de apa) au fost confirmate depasiri ale valorilor ma-

xim admise pentru indicatorii amoniu si mangan, astfel: 

- NH4
+ - 0.57 mg/l – maxim fiind 0.5 mg/l ; 

- Mn solubil in concentratie maxima 89 mg/l maxim fiind 50 mg/l. 

Din punct de vedere microbiologic, apa analizata a avut caracteristici care s-au incadrat in valorile 

impuse de Legea nr.458/2002.  

Avand in vedere ca localitatea Tunari se afla intre localitatile Otopeni si Stefanestii de Jos si ca stra-

turile de Fratesti din care se alimenteaza forajele din cele 2 localitati au domenii diferite de minerali-

zare si compozitie, este posibil ca si in zona localitatii Tunari, apa din forajele ce se vor executa sa 

prezinte depasiri ale CMA pentru parametrii: fier, mangan, amoniu.  

In acest sens, pentru corectarea acestor indicatori, este in curs de executie, o statie de tratare - de-

ferizare, demanganizare si eliminare amoniu. 

Concluziile studiului de tratabilitate efectuat ȋn 2015 

In cadrul studiului de tratabilitate, anexat la Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.5.3. – Studiu trata-

bilitate Tunari, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizarea apei subterane avand ca scop : 
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- Eliminarea fierului si manganului; 

- Eliminarea amoniului; 

- Dezinfectie finala. 

Schema de tratare propusa de studiul de tratabilitate mentionat mai sus, este: 

- Clorinare la break point – filtrarea apei prin nisip cuartos – adsorbtie pe carbune activ – 

dezinfectie cu clor. 

In acest sens, pentru corectarea acestor indicatori, este in curs de executie, o statie de tratare - de-

ferizare, demanganizare si eliminare amoniu. 

4.2.3.11.1.3 Cantitatea de apa 

Intrucat lucrarile la sistemul de alimentare cu apa Tunari nu sunt finalizate, nu exista informatii pri-

vind productia de apa. 

Surse de apa potentiale 

Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sursa disponibila este sursa subterana (daca sunt 

disponibile amplasamente pentru viitoare puturi forate si zona de protectie sanitara) sau reteaua de 

distributie a localitatii Otopeni.  

4.2.3.11.1.4 Aductiunea 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre rezervorul de inmagazinare, are o lungime 

totala de 33 m. 

Tabel 4.2.3.11-3 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

De la forajele F1,F2 la rezervoare 

110 PEID 25 Prevazuta 

prin 

investitia in 

curs de de-

rulare 

75 PEID 8 

Total   33  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.11.1.5 Gospodaria de apa 

Tratarea apei 

Prin investitia aflata in curs de derulare, s-a prevazut o statie de tratare cu capacitatea de 12,2 l/s, 

pentru deferizare, demanganizare si eliminare amoniu precum si o statie de dezinfectie a apei. 

Apa bruta de la cele 2 foraje va trece mai intai prin instalatia de tratare montata intr-un container 

exterior apoi, prin intermediul unui camin de vane, apa tratata va intra in instalatia de dezinfectie cu 

hipoclorit urmand sa ajunga la rezervoare.  

Dezinfectia apei, se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare de hipoclorit, compacta si complet 

automatizata, aspiratia solutiei de hipoclorit realizandu-se dintr-un recipient de 500 l. 
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Deficiente: 

Avand in vedere suplimentarea sursei de apa, este necesara si suplimentarea capacitatii statiei de 

tratare cu o instalatie de dezinfectie. 

Rezervoare 

Tot prin investitia mentionata, sunt in curs de executie doua rezervoare de 300 m3 fiecare, cu struc-

tura supraterana metalica si camine de tehnice vane cu dimensiunile in plan 1,25 m x 1, 00 m x 2,85 

m. 

Rezervoarele sunt amplasate in intravilanul localitatii Tunari, la cota teren 85 mdMN si au rolul de 

compensare a variatiilor orare ale consumului si de stocare a rezervei intangibile pentru incendiu.  

Rezerva intangibila de apa destinata stingerii unui eventual incendiu este de 390 m3. Exista prevazut 

sta un racord P.S.I. 

Deficiente: 

In vederea compensarii orare si zilnice a debitelor de consum dar si pentru asigurarea rezervei de in-

cendiu la etapa de perspectiva este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare. 

Statii de pompare 

Este prevazuta o statia de pompare tip structura modulara, autoportanta si demontabila, cu dimen-

siunile in plan de 10m x 2,45m x 2,85m, impartita in urmatoarele compartimente: 

- Statia de pompare; 

- Birou pentru personal; 

- Instalatia de clorinare. 

Pompele sunt actionate prin intermediul unui convertizor de frecventa montat in tabloul electric. 

Tabel 4.2.3.11-4 – Statie de pompare existenta Tunari 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 

80 55 18,5 

2A + 1R pompe 

verticale multie-

tajate din otel in-

oxidabil AISI 304 

cu turatie variabi-

la si cu doua re-

cipiente de hidro-

for de 1000 l 

- 

18 55 5,5 Pompa incendiu - 

Dificiente: 

Luand in considerare extinderea sistemului de distributie este necesara suplimentarea capacitatii de 

pompare pentru asigurarea debitelor de apa si a presiunilor in reteaua de distributie. 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei.  

4.2.3.11.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Tunari, are o lungime de 7.642 m. 
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Tabel 4.2.3.11-5 - Retelele de distributie Tunari 

Nr. 

Crt 

Amplasament Diametru 

(mm) 

Material Lungime 

(m) 

Observatii 

1 

Trama stradala 

a localitatii Tu-

nari 

90 otel 1.805 

Realizati din surse AFM, anul  

2016 

2 110 PEID 1.638 

3 125 PEID 1.657 

4 160 PEID 1.554 

5 200 PEID 686 

6 225 PEID 302 

TOTAL 7.642 - 

Numarul de bransamente pe reteaua de distributie propus prin programul AFM este de 281 bucati. 

Dificiente: 

Avand in vederea cresterea demografica a localitatilor Tunari si Dimieni fiind localitati limitrofe 

Bucurestiului, s-a constatat ca reteaua de distributie nu acopera toate tramele stradale din aceste 

localitati, fiind necesara extinderea acesteia. 

4.2.3.11.1.7 Zone de protectie sanitara 

Prin investitia in curs de derulare, sunt prevazute zone de protectie sanitara in conformitate cu 

Hotararea nr. 930/11.08.2005, atat pentru cele doua foraje cat si pentru obiectele din gospodaria de 

apa. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.11.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Tunari este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional Apa 

Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea siste-

melor de utilitati aferente acestora.  

4.2.3.11.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.11.2.1 Consumul actual de apa 

Intrucat lucrarile la sistemul de alimentare cu apa Tunari nu sunt finalizate, nu exista informatii pri-

vind consumurile de apa.  

4.2.3.11.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

In localitatea Tunari sistemul de alimentare cu apa nu este momentan pus in functiune, si ca urmare 

nu se pot prezenta informatii referitoare la balanta apei, respectiv un nivel actual al pierderilor de 

apa. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 
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Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.3.11.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.17. – Sistem de alimentare cu apa Tunari. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In ultimii ani a fost constatata cresterea populatiei intr-un ritm rapid, conform recensamantului din 

anul 2011, astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (5.752), gradul de conectare este 

mic. Prin acest proiect se vor executa extinderile necesare la reteaua de apa, astfel incat intreaga 

populatie actuala sa fie conectata pana in anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa 

pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice. 

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi mentinute la maxi-

mum 3 % din volumul de apa produs si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin imple-

mentarea masurilor de management comercial adecvat; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (executate prin POIM) nu va depăși valoarea de 1,4 și pentru 

cele care se află în curs de execuție valoarea 1,5. In funcție de valoarea ILI și a 

pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de conductă de dis-

tribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost calculat CARL pentru 

lucrările amintite. Pentru sistemul dezvoltat în anul 2023 ILI calculat este de 1,40 iar 

NRW nu va depăși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de distribuție;; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, apreciem o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în considera-

re că este un sistem operat și intreținut adecvat, în continuă extindere și cu pondere 

mare de lucrări noi in anul de implementare. In cazul de față o creștere a ILI la 2,17 in-

duce o creștere a NRW la 13% față de anul implementării proiectului; 
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 Presiunea medie pe reteaua de distributie asociata debitului zilnic mediu din anii de re-

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.14. – Studiu balanta apa potabila Tunari. 

Tabel 4.2.3.11-6 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 766,25 1.446,85 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 729,76 1.377,95 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 
m3/zi 109,46 248,03 

2.5.2 Procent apa nefacturata (inclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 14,29 17,14 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 53,45 136,69 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 7,32 9.92 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 21.29 43,69 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,40 2,17 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.3.11-7 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari  

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 5752 6.863 7.099 7.677 8.231 8.745 9.213 

Populatie co-
nectata 

pers. - 6.863 7.099 7.677 8.231 8.745 9.213 
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Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Consum 
specificde apă 
casnică 

l/om zi - 75,00 75 85 95 100 100 

Consum cas-
nic de apă  

m3/an - 187.875 194.335 238.179 285.410 319.193 336.275 

m3/ zi - 514,73 532,43 652,55 781,95 874,50 921,30 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an - 51.852 54.625 63.560 73.344 85.612 101.294 

m3/ zi 0,00 142,06 149,66 174,14 200,94 234,55 277,52 

Consum total 
de apă (Cas-
nic + non-
casnic) 

m3/ an - 239.727 248.960 301.739 358.754 404.804 437.569 

m3/ zi 0,00 656,79 682,08 826,68 982,89 1109,05 1198,82 

NRW 

m3/ an - 39.954 41.493 50.289 64.497 78.202 90.531 

m3/ zi 0,00 109,46 113,68 137,78 176,70 214,25 248,03 

% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 15,24% 16,19% 17,14% 

Cererea totală 
de apă, inclu-
siv NRW 

m3/ an - 279.681 290.453 352.028 423.251 483.006 528.100 

m3/ zi - 766,25 795,76 964,46 1.159,59 1.323,31 1.446,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odata cu investitiile prevazute prin POIM, se va inregistra o crestere a consumului de apa, atat pen-

tru consumatorii casnici (ajungand la 100 l/om,zi, la nivelul anului 2045), cat si pentru cei non-

casnici.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II – Ane-

xa 3 – Sectiunea 3.3.17. – Sistem de alimentare cu apa Tunari. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.11-8 - Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Tunari   

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 1.446,8 

Q zi max m3/zi 1.880,9 

Q orar max m3/h 168,5 

Q med m3/an 528.082 

An de perspectiva an 2045 

4.2.3.11.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatile Tunari si Dimieni fiind zone urbane din judetului Ilfov si limitrofe Bucurestiului prezinta o 

dezvoltare demografica continua. Sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a 

cerintelor de debit distribuite in sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului 

existent.  

Tabel 4.2.3.11-9 - Deficientele sistemului de alimentare cu apa Tunari 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa actuala nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit 

pentru etapa de perspectiva. 

Lipsa unor echipamente de monitorizare si transmitere a date-

lor in sistemul SCADA 

2 Aductiune 

Capacitate de transport insuficienta pentru a transporta sur-

plusul de debit, necesar pentru perspectiva de dezvoltare con-

siderata in proiect; 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  

In vederea compensarii orare si zilnice a debitelor de consum 

dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa de per-

spectiva, este necesara suplimentarea capacitatii de 

inmagazinare 

Statii de pom-

pare 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a siste-

mului de alimentare pentru asigurarea debitului de apa si a 

presiunii in reteaua de distributie pentru etapa de perspectiva. 

Tratarea apei 
Avand in vedere suplimentarea sursei de apa, este necesara 

si suplimentarea capacitatii de dezinfectie a apei. 

Constructii 

anexe - Pavili-

on administra-

tiv 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ pen-

tru crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de opera-

re si intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Fiind o zona de crestere a populatie, este necesara extinderea 

retelei de distributie, pentru a asigura accesul la o apa de ca-

litate pentru toti locuitorii.  
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.16. – Sistem de alimentare cu apa Tunari. 
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4.2.3.12 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CERNICA 

Comuna Cernica este situata la extremitatea estica a teritoriului judetului Ilfov. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-79 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Cernica 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatea Cernica din cadrul UAT Cernica. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Cernica, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Cernica Cernica 3.193 

Total 3.193 

4.2.3.12.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Localitatea Cernica dispune de un sistem de alimentare cu apa realizat prin POS Mediu ce cuprinde 

urmatoarele obiecte: 

- Sursa subterana: 2 foraje de mare adancime; 

- Gospodaria de apa are in componenta: 

- rezervor de 550 m3; 

- statie de tratare pentru demanganizare, eliminare amoniu si dezinfectie; 

- statie pompare; 

- constructii anexe; 

- Retea de distributie 
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Figura 4.2-80 - Schema sistemului de alimentare cu apa Cernica 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – instalatie de tratare a apei pentru reducerea indicatorilor la amoniu, fier, mangan; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Cernica s-a realizat avand la baza considerente de 

natura tehnica,  in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri tehnici ai 

obiectelor aflate in anul de referinta 2014 in diverse stadii de implementare. 

Tabel 4.2.3.12-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Cernica  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 3.193 3.614 4.036 

Populatia conectata locuitor 0 2.743 2.743 

Rata de conectare % 0 75,90 67,95 

Grad contorizare % 0 100 100 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 0 75,90 67,95 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 
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4.2.3.12.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este asigurata prin 2 foraje cu o capacitate totala de 12 l/s.  

Tabel 4.2.3.12-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Cernica 

Foraj 
Adancime 

(m) 
Debit 
(l/s) 

Inaltime pompare 
(m) 

Putere pompe 
(m) 

Observatii 

F1 180 6 70 7,6 realizate prin POS 
Mediu 

 
F2 180 6 70 7,6 

Total 12 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-81 - Foraj F1 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.3.12.1.2 Calitatea apei 

Prin finalizarea investitiilor prevazute prin POS Mediu, respectiv finalizarea lucrarilor la statia de tra-

tare, se va asigura furnizarea catre consumatori, a unei ape de calitate, cu incadrarea parametrilor in 

limitele impuse prin Legea Calitatii Apei nr. 458/2002, completata de legea nr. 311/2004 si de Direc-

tiva Consiliului 98/ 83/CE. 

4.2.3.12.1.3 Cantitatea de apa 

Deoarece lucrarile de investitii pentru sistemul de alimentare cu apa nu sunt finalizate, nu exista 

informatii cu privire la consumurile de apa, populatia folosind surse proprii. 

Surse de apa potentiale:  Sursa de apa disponibila pentru extindere este sursa subterana (puturi fo-

rate). 

4.2.3.12.1.4 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce deserveste sistemul de alimentare cu apa Cernica, are o lungime totala 

de 705 m. 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.3.12.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa are in component urmatoarele obiecte; 
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Tratarea apei 

Statia de tratare cuprinde urmatoarele trepte: 

- tratare cu carbonat de calciu pentru corectia pH-ului apei brute; 

- preclorinare-oxidare pentru reducerea manganului si fierului, utilizand clor gazos; 

- filtrare pe filtre cu nisip cuartos pentru retinerea particulelor oxidate; 

- clorinare la break-point (pentru eliminarea amoniului); 

- filtrare pe carbune activ granular sub presiune; 

- tratarea apei pentru asigurarea echilibrului calco-carbonic (utilizand carbonat de calciu) 

- dezinfectie cu clor. 

Schema bloc a procesului de tratare, avand capacitatea de 12 l/s este figurata mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-82 - Schema bloc a statiei de tratare Cernica 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei pentru asigurarea compensarii orare si zilnice se realizeaza intr-un rezervor de 

550 m3, cu structura supraterana metalica. 

Deficiente: 

Actuala capacitate de inmagazinare a rezervorului nu este suficienta pentru compensarea debitelor 

orare si zilnice in etapa de perspectiva. 
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Statii de pompare 

Statia de pompare din cadrul gospodariei de apa Cernica are structura sub forma de container com-

partimentat. 

Tabel 4.2.3.12-3 – Statia de pompare existenta Cernica 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 75,6 35 12,7 2+1 
a fost realizata 

prin POS Mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-83 - SP Cernica 

Deficiente: 

Pentru asigurarea debitelor si presiunilor in reteaua de distributie atat in ipoteza functionarii normale 

cat si in ipoteza aparitiei unui incendiu, in etapa de perspectiva, este necesara suplimentarea 

capacitatii actuale de pompare.  

Constructii anexe 

Lucrarile la gospodaria de apa, prevazute prin POS Mediu, includ si realizarea unei constructii anexe 

de tip pavilion administrativ dotat cu dispecerat SCADA. 

Deficiente: 

Avand in vedere extinderea sistemului de alimentare cu apa, sistemul actual SCADA nu este suficient 

dezvoltat astfel incat sa preia/transmita informatii de natura tehnica la nivel local catre dispeceratul 

central. 

4.2.3.12.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a localitatii Cernica are lungimea totala de 11.704 m, distribuita astfel: 

Tabel 4.2.3.12-4 – Retea de distributie Cernica 

Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 90 

PEID 

53 

Prevazuta prin POS Mediu, 

anul 2014 
2 110 9.234 

3 160 2.298 
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Nr. Crt 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

4 225 119 

TOTAL 11.703  

Numarul de bransamente propus pe reteaua de distributie prin lucrarile POS Mediu este de 842 

bucati. 

Deficiente: 

Numai o parte a populatiei beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat, fiind necesara atat 

extinderea retelei de distributie in localitatea Cernica cat si conexiuni la reteaua de apa existenta. 

4.2.3.12.1.7 Zone de protectie sanitara 

Toate obiectele sistemului de alimentare cu apa Cernica, forajele F1, F2 si gospodaria de apa au zo-

ne de protectie sanitara conform Hotararii Guvernului nr. 930 din 11.08.2005. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.12.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa Cernica este exploatat si intretinut de catre Operatorul Regional Apa 

Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pe raza de competenta a localitatii cat si administrarea, functionarea si exploatarea siste-

melor de utilitati aferente acestora.  

4.2.3.12.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.12.2.1 Consumul actual de apa  

Deoarece lucrarile de investitii pentru sistemul de alimentare cu apa nu sunt finalizate, nu exista 

informatii cu privire la consumurile de apa, populatia folosind surse proprii. 

4.2.3.12.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

In localitatea Cernica locuitorii folosesc inca surse proprii de apa intrucat sistemul de alimentare cu 

apa nu este pus in functiune (lucrarile nu sunt finalizate), si ca urmare nu se pot prezenta informatii 

referitoare la balanta apei, respectiv un nivel actual al pierderilor de apa. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.3.12.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.18. – Sistem de alimentare cu apa Cernica. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In cadrul POS Mediu s-a propus conectarea 100% a tuturor locuitorilor (2.434 locuitori estimati prin 

POS Mediu, pentru anul 2014). In ultimii ani a fost constatata o crestere a populatiei - conform 
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recensamantului din anul 2011, astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (3.193), gradul 

de conectare real, la nivelul anului 2014, este de 76%. Prin acest proiect se urmareste realizarea ex-

tinderilor necesare pentru reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie conectata pana in 

anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat, in functie de dezvoltarea 

localitatii, pentru asigurarea conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, este necesara crearea unui concept modern de operare, 

inclunzand automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune) Dupa 

implementarea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea 

performantelor tehnice in privinta pierderilor.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi mentinute la maxi-

mum 3 % din volumul de apa produs si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin imple-

mentarea masurilor de management comercial adecvat; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (executate prin POIM) nu va depăși valoarea de 1,4 și pentru ce-

le care nu sunt puse în funcțiune, valoarea 1,6. In funcție de valoarea ILI și a pierderilor 

unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de conductă de distribuție) utiliza-

te și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost calculat CARL pentru lucrările amin-

tite. Pentru sistemul dezvoltat în anul 2023 ILI calculat este de 1,53 iar NRW nu va de-

păși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de distribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem nou, operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. 

În acest mod ILI nu va depăși 2,36 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea numă-

rului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul esti-

mat si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 

– 20% din volumul de apa distribuit; 
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 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt anexate prezentului studiu in 

Volumul II -  Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.3. – Studiu de balanta apa potabila Cernica 

 

Tabel 4.2.3.12-5 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Cernica 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 519,64 832,31 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 494,89 792,67 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 
m3/zi 74,23 142,68 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 14,29 17,14 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 31,42 76,96 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 6,35 9,71 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 21,96 41,33 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,53 2,36 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.3.12-6 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Cernica 

Cererea de apă u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 3193 4.036 4.174 4.514 4.840 5.142 5.418 

Populatie conec-
tata 

pers. - 4.036 4.174 4.514 4.840 5.142 5.418 

Consum 
specificde apă 
casnică 

l/om zi - 90,00 90 95 100 100 105 

Consum casnic m3/an - 132.583 137.116 156.523 176.660 187.683 207.645 
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Cererea de apă u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

de apă  m3/ zi - 363,24 375,66 428,83 484,00 514,20 568,89 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an - 29.989 31.078 35.388 38.275 41.153 44.068 

m3/ zi 0,00 82,16 85,15 96,95 104,86 112,75 120,74 

Consum total de 
apă (Casnic + 
non-casnic) 

m3/ an - 162.572 168.194 191.911 214.935 228.836 251.713 

m3/ zi 0,00 445,40 460,81 525,78 588,86 626,95 689,63 

NRW 

m3/ an - 27.095 28.032 31.985 38.640 44.205 52.079 

m3/ zi 0,00 74,23 76,80 87,63 105,86 121,11 142,68 

% 0,00 14,29% 14,29% 14,29% 15,24% 16,19% 17,14% 

Cererea totală 
de apă, inclusiv 
NRW 

m3/ an - 189.667 196.226 223.896 253.574 273.041 303.792 

m3/ zi - 519,64 537,61 613,41 694,72 748,06 832,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odata cu investitiile prevazute prin POIM si cu dezvoltarea economica a zonei, incepand cu anul 2023 

se va inregistra o crestere a consumului de apa de la 90 l/om/zi pana la 105 l/om/zi in anul 2045.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II -  Anexa 9 

-  Sectiunea 3.3.18. – Sistem de alimentare cu apa Cernica 

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.12-7 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Cernica  

Debit UM Valoare 

Q zi med m3/zi 613,41 832,31 

Q zi max m3/zi 797,44 1.082,00 

Q orar max m3/h 85,07 111,48 

Q med m3/an 223.895 303.792 

An de perspectiva  2030* 2045** 
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*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare  

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.12.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Comuna Cernica este una din zonele urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare continua. Astfel, sunt 

preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite in sistem, 

cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

Tabel 4.2.3.12-8 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Cernica 

Element Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa Nu este cazul 

2 Aductiune Nu este cazul 

3 
Gospodarii 

de apa 

Rezervoare 

Capacitatea de inmagazinare a rezervorului pentru asigura-

rea debitelor de consum orare si zilnice nu este suficienta 

pentru etapa de perspectiva. 

Statii pompare 

Pentru asigurarea debitelor si presiunilor in reteaua de 

distributie in etapa de perspectiva, capacitatea actuala a 

statiei de pompare nu este suficienta. 

4 Tratarea apei Nu este cazul 

5 Reteaua de distributie 

Nu toti locuitorii din localitatea Cernica au acces la reteaua 

de distributie a apei potabile. Este necesara extinderea 

retelei.  

6 SCADA 

Sistemul actual SCADA nu este suficient dezvoltat astfel 

incat sa preia informatii de natura tehnica la nivel local si sa 

le transmita catre dispeceratul central. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.17. – Sistem de alimentare cu apa Cernica. 
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4.2.3.13 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CIOLPANI 

Comuna Ciolpani se afla in extremitatea nordica a judetului, la limita cu judetul Prahova, pe malul 

drept al Ialomitei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-84 - Localizare sistem zonal de alimentare cu apa Ciolpani 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Ciolpani, Luparia, Piscu si Izvorani din cadrul 

UAT Ciolpani. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Ciolpani, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Ciolpani 

Ciolpani 3.099 

Luparia 605 

Piscu 866 

Izvorani 702 

Total 5.272 

4.2.3.13.1     Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Ciolpani ce deserveste doar localitatile Ciolpani, Luparia si Piscu  con-

sta in: 

- Sursa subterana constituita din 3 foraje; 

- 2 gospodarii de apa, fiecare gospodarie avand cate un rezervor, statie de tratare si statie de 

pompare; 

-  retea de distributie.  

Localitatea Izvorani, nu beneficiaza de sistem de alimentare cu apa centralizat. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Ialomi%C8%9Ba


 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-85 - Schema sistemului de alimentare cu apa Ciolpani 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST Ciolpani – statie de tratare pentru reducerea indicatorului amoniu; 

ST Piscu – statie de tratare pentru reducerea indicatorilor de amoniu, fier, mangan; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Tabel 4.2.3.13-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Ciolpani  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 5.272 5.736 6.291 

Populatia conec-
tata 

locuitor 1.323 0 1.323 

Rata de conectare % 25,09 0 21,03 

Grad contorizare % 96,43 0 96,43 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-

bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

4.2.3.13.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa subterana este constituita din 3 foraje. Capacitatea maxima a forajelor este de 7.25 

l/s. 

Dispunerea forajelor si aportul de debit pentru fiecare dintre gospodarii se face dupa cum urmeaza: 

- Pentru gospodaria de apa Ciolpani sunt alocate alocat forajele F2, F3;  

- Pentru gospodaria de apa Piscu sunt alocate forajele F1.  

Sursa de apa aferenta gospodariei de apa Ciolpani 

Tabel 4.2.3.13-2 - Foraje aferente gospodariei de apa Ciolpani 

Nr.

crt 

Fo-

raj 

Adancime 

foraj 

(m) 

Debit 

de 

exploa-

tare 

(l/s) 

Inaltime 

pompare 

(m) 

Pute-

re 

(kW) 

Observatii 

1 F2 150 2,5 40 3 Echipate cu electropom-

pe submersibile. Cabina 

este realizata dintr-un 

tub de plastic cu diame-

trul 2m. 

2 F3 150 2.5 43 3 

Total 5,00 - - - 

Tabel 4.2.3.13-3 - Foraje aferente gospodariei de apa Piscu 

Nr.

crt 

Fo-

raj 

Adancime 

foraj 

(m) 

Debit 

de 

exploa-

tare 

(l/s) 

Inaltime 

pompare 

(m) 

Pute-

re 

(kW) 

Observatii 

1 F1 150 2,25 38 3 
Echipate cu electropom-

pe submersibile 

Total 2,25 - - - 
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Deficiente: 

Forajele F2 si F3 prezinta degradari la finisajele interioare si la trotuarele de acces, pompele submer-

sibile au un randament scazut in exploatare si un consum mare de energie iar instalatiile hidraulice 

sunt degradate si nu sunt conforme cu obiectivele de perspectiva in ceea ce priveste monitorizarea 

sistemului. 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru sistemul de alimentare cu 

apa Ciolpani la etapa de perspectiva.  

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri de valori la indicatorii fier, mangan si amoniu, 

depasiri peste limitele maxime de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea 

Calitatii Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

Este necesar atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane pentru a reduce valorile 

indicatorilor in limitele corespunzatoare. 

 

Alte foraje din incintele institutiilor 

In afara de forajele ce deservesc sistemul de distributie actual, exista alte 3 foraje ce au utilizare lo-

cala, fiind amplasate in zona de intravilan a fiecareia dintre localitatile comunei.  

Cele 3 foraje care nu au fost incluse in cadrul sistemelor centralizate, au fost executate in perioada 

1995 ÷ 1996 si sunt amplasate in incintele unor institutii din cadrul comunei (gradinita, scoala etc.). 

Acestea au adancimi de 150 m.  

In prezent sunt functionale toate cele trei foraje, care sunt echipate cu instalatii hidrofor, insa au uti-

lizare locala si nu sunt integrate in sistemul de alimentare cu apa. 

4.2.3.13.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In urma buletinelor de analiza anexate la Volumul II – Anexa 2 – Sectiunea 2.2.1.10. – Buletin de 

analiza apa potabila Ciolpani au fost confirmate depasiri de concentratii admise conform Legii nr. 

458/2002 la indicatorii amoniu, mangan si fier. 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa de amestec din forajele F2, F3 este cea din tabelul 

urmator:  

Tabel 4.2.3.13-4 – Valorile parametrilor fizico-chimici pentru apa brute din forajele F2, F3   

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,5 7,75 7,87 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU 1 1,4 1,8 5 

Conductivitate µS/cm 620 665 730 2500 

Alcalinitate mval/l    - 

Duritate totala 0G 5 6,4 7,85 ≥5 

Carbon Organic To-

tal/Dizolvat 
mgC/l 1 1,58 1,7 

Nici o modificare anor-

mala 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 0,45 0,95 1,28 5 

Amoniu mg/l 0,85 0,88 1,01 0,5 

Mangan µg/l 40 80 140 50 

Fier  µg/l 150 250 360 200 

Arsen µg/l 1 6 8,8 10 

Calciu  20 26 30 - 

Sulfat mg/l 1 8 15 250 

Sulfuri si Hidrogen sul-

furat 
µg/l <40 <40 <40 100 
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Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

Nitrati mg/l <1 <1 <1 50 

Nitriti mg/l <0,1 0,1 0,22 0,5 

Gama temperaturilor 

din proiectare 
oC 

0,5 oC pana la 25,0 oC 

Temperatura influentului se considera ca ramane intre limitele 

mentionate in orice perioada. 

Valorile parametrilor pentru apa din forajul F1 sunt cele din tabelul urmator:  

Tabel 4.2.3.13-5 – Valorile parametrilor fizico-chimici pentru apei brute din forajul F1  

Parametru Unitate Valoare CMA 

pH  7.84 6,5 – 9,5 

Conductivitate µS/cm 796 2500 

Carbon Organic To-
tal/Dizolvat 

mgC/l 1,8 
Nici o modifi-
care anormala 

Duritate totala 0G 4,49 ≥5 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 1,28 5 

Amoniu mg/l 0,03 0,5 

Nitrati mg/l 1,56 50 

Nitriti mg/l <0,01 0,5 

Cloruri Mg/l 26,1 250 

Sulfat mg/l 15,2 250 

Mangan µg/l 26,4 50 

Fier  µg/l 32 200 

Sodiu mg/l 139,9 200 

Calciu - 20 - 

Arsen µg/l 8,87 10 

Sulfuri si Hidrogen sul-

furat 
µg/l <40 100 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate anexate la Volumul II – Anexa 9 – Sectiune 9.5.8. – Studiu trata-

bilitate Ciolpani, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizarea apei, pentru care s-au propus 

urmatoarea tehnologie de tratare: 

- Preoxidare cu clor (a fierului si amoniului la breakpoint) ; 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfectie. 

4.2.3.13.1.3 Cantitatea de apa 

Productia de apa pentru anii 2013 si 2014 este prezentata in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.13-6 – Productia de apa in ultimii doi ani in Ciolpani 

u.m. 2013 2014 

m3/an 99.408 74.343 

m3/zi 272,35 203,68 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.13-7 – Variatia lunara a productiei de apa (m3/luna) in Ciolpani 

Anul ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total 

2014 4.566 5.574 5.752 5.592 7.733 6.458  

2013 7.070 12.096 4.738 6.187 14.808 9.700  

Anul Iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2014 8.558 10.384 7.191 5.091 3.388 4.056 74.343 

2013 10.597 11.968 7.481 4.782 4.465 5.516 99.408 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-86 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul maxim de apa produs este in anotimpul 

calduros, respectiv luna august. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 21.03.2015 - 27.03.2015 au aratat o 

caracteristica a consumului orar din sistemul de alimentare Ciolpani, in care se inregistreaza practic 

trei varfuri de consum, in jurul orelor 7, 14 si 20, asa cum rezulta din figura de mai jos. 
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Figura 4.2-87 - Variatia orara a consumului zilnic 

Surse de apa potentiale:   

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (daca sunt disponibile amplasamente pentru viitoare puturi 

forate si zona de protectie sanitara) sau conectarea la un sistem existent, daca acesta are posibilita-

tea sa-i furnizeze debitul necesar. 

4.2.3.13.1.4 Aductiunea 

Aductiunea aferenta GA Ciolpani 

Conducta de aductiunea are o lungime totala de 996 m. 

Tabel 4.2.3.13-8 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

De la forajul F2 la rezervor 90 PEID - 

Realizata 

prin pro-

gramul SA-

PARD 

De la forajul F3 la rezervor 

90 PEID 996 

Realizata de 

autoritatile 

locale 

De la forajul F1 la rezervor 

110 PEID - 

Realizata de 

autoritatile 

locale 

Total 996 - 

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.13.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa GA Ciolpani 

Gospodaria de apa Ciolpani este situata in capatul strazii Stadionului si are in incinta urmatoarele ob-

iecte: 
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- Forajul F2; 

- Statia de tratare; 

- Rezervor de inmagazinare; 

- Statia de clorinare; 

- Statia de pompare ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-88 - Gospodaria de apa Ciolpani 

 

Tratarea apei 

Deoarece apa prelevata de la forajul F2 din incinta, depaseste limitele maxime admisibile prevazute 

normativele romanesti la indicatorul amoniu, in incinta gospodariei de apa Ciolpani exista o instalatia 

de reducere a amoniului. 

Instalatia de reducere a amoniului este compusa din doua containere: 

- Containerul 1, de oxidare si filtrare, care contine bazinele de contact, recipient sub presiune 

cu diametrul de 1422 mm si H=1400mm si filtrele sub presiune cu carbune activ, cu diame-

trul de 914 mm si 0,90m inaltimea stratului filtrant. 

- Containerul 2, clorinarea, este alcatuit din obiectele statiei de clorinare cu clor gazos pentru 

7,32l/s: butelii de clor, aparate de dozare, pompe de injectare a apei de clor si compresorul 

ce produce aer pentru actionarea vanelor pneumatice. 

Figura 4.2-89 - Statia de filtre containerizata Ciolpani 
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Figura 4.2-90 - Statia de clorinare containerizata Ciolpani 

Instalatia de reducere a amoniului este dimensionata pentru un debit de 7,32 l/s. Clorul se introduce 

pana la atingerea punctului de rupere, cand se produce oxidarea cloraminelor, urmand procesul de 

filtrare, filtrarea facandu-se pe carbune active granular retinand compusii de reactie amoniacali. Clo-

rul ca dezinfectant este introdus in apa dupa procesul de filtrare, timpul de contact dintre apa si clor 

realizandu-se atat in conducta de aductiune, cat si in acesta din urma. 

Cele doua containere ale instalatiei de reducere a amoniului sunt constructii metalice preuzinate, izo-

late termic si anticorosiv, avand dimensiunile de 12,2x2,57x2,4 m, iar cel de-al doilea de 

6,06x2,57x2,40 m, pe fundatii de beton, supraterane. 

Apa de la spalarea filtrelor este evacuta intr-o viroaga din apropiere printr-o conducta PVC Dn 

200mm. 

In prezent, intreaga statie de tratare a apei este actionata manual, deoarece nu sunt instalate siste-

me SCADA sau alte sisteme automate. 

Deficiente: 

Luand in considerare suplimentarea sursei de apa, actuala instalatie de tratare a amoniului, nu are 

capacitatea de a asigura potabilizarea debitului necesar in etapa de perspectiva.  

Rezervoare 

Rezervorul de inmagazinare al apei existent are o capacitate de 400 m3 si este realizat din elemente 

prefabricate (panouri metalice). 

Rezervorul de inmagazinare este amplasat in gospodaria de apa, in extravilanul satului Ciolpani, la 

cota de 102,70m, avand rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, de stocare a rezervei 

intangibile de apa pentru incendiu si de aspiratie pentru pompele din statia de pompare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-91 - Rezervor Ciolpani 
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Deficiente: 

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 

de perspectiva, este nevoie de suplimentarea capacitatii de inmagazinare. 

Statii de pompare 

Statia de pompare are o structura tip container metalic, preuzinat, izolat termic si anticorosiv, 

prevazut cu instalatii mecanice de ventilatie si incalzire, amplasata in incinta gospodariei de apa.  

Tabel 4.2.3.13-9 – Statii de pompare existente Ciolpani 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Observatii 

Grup - SB1 

40,60 36 5,5 
2+1 turatie va-

riabila 

18 36 4 Pompa incendiu 

Grup – SB2 15 55 5,5 
2+1 turatie va-

riabila 

Deficiente: 

Capacitatea de pompare actuala nu este suficienta pentru a asigura debitul necesar si presiunile in 

reteaua de distributie pentru etapa de perspectiva. 

Gospodaria de apa Piscu 

Gospodaria de apa Piscu este situata in capatul strazii Sfanta Maria si are in incinta urmatoarele ob-

iecte: 

- Forajul F1; 

- Statia de tratare; 

- Rezervor de inmagazinare; 

- Statia de pompare si clorinare. 

Figura 4.2-92 - Gospodaria de apa Piscu 

Tratarea apei 

Tratarea apei se realizeaza intr-o instalatie specifica pentru eliminarea amoniului, fierului si manga-

nului, intrucat acesti parametrii depasesc limitele acceptabile de legea 458/2002 in apa bruta. 

Pentru tratarea  debitului de 12 mc/h provenit de la sursa, adica forajul F1 din incinta, statia de tra-

tare include treptele: 
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 Filtrare cu filtre media; 

 Filtrare cu carbune active; 

 Clorinare. 

Scopul clorinarii este de a oxida substantele organice si se foloseste si pentru a evita contaminarea 

filtrelor. Clori00narea se face cu clor gazos. Doza minima de clor este de 0,6 kg/h. 

Sistemul de filtrare pentru tratarea apei se compune din doua unitati de filtrare inseriate: 

 Unul pentru retinerea oxizilor de fier si mangan; 

 Unul pentru inlaturarea excesului de clor si a precursorilor THM. 

Primul filtru – filtru multimedia contine un mineral specific ce permite inlaturarea fierului si manga-

nului fara folosirea permanganatului. 

Unitatea de filtrare folosita are o capacitate maxima de 17 m3/h. 

Al doilea filtru are ca rol retinerea excesului de clor, a cloraminelor si a precursorilor de formare a 

THM. Se foloseste o adsorbtie pe carbune activ.  

Statia de tratare este adapostita intr-un container metalic izolat termic cu dimensiunile de 11m x 

2,5m x 2,5m si cuprinde camera de clorinare si camera de tratare. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Rezervoare 

Rezervorul de inmagazinare al apei existent are o capacitate de 110 m3 si este realizat din tole de 

otel galvanizat. 

Rezervorul de inmagazinare este amplasat in gospodaria de apa, in intravilanul satului Piscu, avand 

rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, de stocare a rezervei intangibile de apa pen-

tru incendiu si de aspiratie pentru pompele din statia de pompare cu grup de pompe booster. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Statii de pompare 

Statia de pompare este amplasata in gospodaria de apa Piscu, are o structura din panouri usoare tip 

isopan cu dimensiunile in plan de 4,4m x 2,4m si este echipata astfel: 

Tabel 4.2.3.13-10 – Statii de pompare existente Piscu 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Observatii 

SPex 17 38 - 

2+1 pompe 

Grundfos cu 

turatie variabila 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei.  
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4.2.3.13.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie a apei Ciolpani 

Reteaua de distributie a apei aferenta sistemului de alimentare cu apa Ciolpani, are o lungime de 

17.471 m.  

Tabel 4.2.3.13-11 - Reteaua de alimentare cu apa Ciolpani si Piscu 

Nr. 

Crt 
Amplasament 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 

Trama stradala 

a localitatii 

Ciolpani 

63 

PEID 

4.487 

Realizati in anul 2010 

2 75 652 

3 90 1.222 

4 110 3.556 

5 125 1.540 

6 160 1.214 

7 

Trama stradala 

a localitatilor 

Piscu 

110 PEID 4.800 

TOTAL 17.471 

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie existente este de 598 bucati. 

Deficiente: 

Reteaua de distributie nu acopera toate strazile din localitatile Ciolpani, Piscu si Luparia. In localita-

tea Izvorani nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa. 

4.2.3.13.1.7 Zone de protectie sanitara 

Deficiente: 

Nu sunt semnalate deficiente. 

4.2.3.13.1.8 Exploatare si intretinere 

Reteaua de distributie din comuna Ciolpani este exploatata si intretinuta de catre Operatorul Regio-

nal Apa Canal Ilfov. Operatorul asigura atat gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu apa 

si de canalizare de pe raza de competenta a comunei Ciolpani, inclusiv administrarea, functionarea si 

exploatarea sistemelor de utilitati aferente acestora. 

4.2.3.13.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.13.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul facturat pentru anii 2013 si 2014 este prezentat in tabelul urmator: 
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Tabel 4.2.3.13-12 – Consumul total de apa facturat in anii 2013 si 2014, Ciolpani 

Unitate de 

masura 
2013 2014 

m3/an 46.879 42.953 

m3/zi 128,43 117,68 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) industrial si consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 

Tabel 4.2.3.13-13 – Consumul curent de apa in Ciolpani, in 2014 

Cererea de apa u.m. Valoare 

Consum de apa casnic 

106*m3/an. 0, 0423 

m3/zi 115,8 

 

Consum de apa non-casnic 
106*m3/an. 0,0007 

m3/zi 1,9 

 
Consum total de apa (casnic + Non-casnic) 

106*m3/an. 0,043 

m3/zi 117,7 

 Consum specific casnic de apa l/om,zi 87,5 

Consum total specific de apa l/om,zi 89,0 
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4.2.3.13.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent 

balanta de apa este urmatoarea: 

Figura 4.2-93 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani –  anul 2014 

 

Sursa: Date furnizate de către Operatorul Local 

Pierderile de apă aparente se datorează consumurilor neautorizate (racordurilor ilegale și modificări-

lor ilegale ale contoarelor).  

Pierderile fizice sunt datorate în exclusivitate modului de gestiune a avariilor din cadrul rețelei de dis-

tribuție precum și a modului de soluționare a pierderilor detectabile. Nu s-au constatat pierderi pro-

venite de la rezervoarele de înmagazinare sau de la conductele de aducțiune care au lungimi scurte 

și nu sunt supuse la variații mari și dese de presiune. In aceste condiții pentru anii 2014 și 2016 ba-

lanțele sistemului sunt identice cu cele ale rețelei de distribuție. 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordarea de „jos in sus” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 – Masuratori de debite in sistemele de ali-

mentare cu apa (abordare de „jos in sus”). 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 21.03.2015 - 27.04.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.20. – Studiu balanta apa 

potabila Ciolpani) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost analiza-

ta ziua cu debitul minim de noapte respectiv 27.03.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 27.03.2015, respectiv 172,78 m3 

m3/an

m3/an

m3/an

m3/an

42.956 m3/an Consumul necontorizat facturat

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

42.189 m3/an

m3/an42.956

56,7%

57,8%

43.929 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

0 m3/an

Consumul autorizat

767 m3/an

57,8% 1,03%

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

973 m3/an

Apa nefacturată

59,1% 973 m3/an

1,3% 1,3%

74.343 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

19.529 m3/an

26,3%

42,2%

23.702 m3/an

31.387 m3/an

Pierderi de apă

4.173 m3/an

31,9% 5,6%

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

Pierderi pe bransamente9,0%

30.414 m3/an

40,9%

Pierderi reale

6.712

5,6%

4.162

0

2.551

3,4%

Pierderi la conducte de distributie și transport

Pierderi și deversări preaplin rezervoare
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 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 3-4 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.3.16.2.2.-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 3-4 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 0.79 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.20 Studiu balanta apa potabila Ciolpani , 

in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de consum mi-

nim este de 0,67 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 3-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 22,11 pentru ziua de 27.03.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 27.03.2015 este: 

CARL masurat = 0,67 x 22,11 x 365 = 5.407,00 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost inregistrate avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (6.712 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si pre-

zentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.13-14 – Starea retelei de distributie Ciolpani 

Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

NRW (%) 
 

42,22 
C5 (Manual OR) 

Stare inacceptabila se cer actiuni imediate pentru 

imbunatatirea performantei indicatorului 

relevant. Este un indiciu ca ar fi trebuit luate masuri 

din timp. 

 
LKN 

(mc/an/km) 

529,75 C1 (Manual OR) 
Stare optima conform indicatorului relevant. 

Nu sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

Indicatorului. 

 

ELI 0,15 C1 (Manual OR) 
Stare optima conform indicatorului relevant. 

Nu sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

Indicatorului. 

 

ILI 2,04 C1 (Manual OR) 
Stare optima conform indicatorului relevant. 

Nu sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea 

Indicatorului. 
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Indicator Valoare Categoria Starea retelei/Masuri necesare 

A (WBI) Alte masuri suplimentare decat cele de 

intretinere pot deveni neeconomice. 
l/bransament/zi 41,05 A (WBI) Alte masuri suplimentare decat cele de 

intretinere pot deveni neeconomice. 
Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie . 

Din tabelul anterior rezulta ca din punct de vedere fizic starea retelei este foarte buna (ILI este mai 

mic de 2). Sunt necesare masuri de reducere a pierderilor aparente (NRW depaseste 40%) generate 

in principal de existenta consumurilor neautorizate si a cismelelor stradale.  

4.2.3.13.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora sunt cuprinse in Capitolul 7 respec-

tiv in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.19. – Sistem de alimentare cu apa Ciolpani.  

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In ultimii ani a fost constatata cresterea populatiei, conform recensamantului din anul 2011, astfel 

incat, raportat la numarul de locuitori actuali (5.272), gradul de conectare este de 25%. Prin acest 
proiect se vor executa extinderile necesare la reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie actuala 
sa fie conectata pana in anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa pentru asigurarea 
conectarii populatiei 100% pana in anul 2045. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse până în 2023 la 

maximum 3 % din volumul de apă produs și vor continua să scadă până în 2045. Aceasta 

va fi posibilă prin implementarea măsurilor de management comercial adecvat, finalizate in 

primul rând cu eliminarea consumurilor neautorizate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (rețele și racorduri) nu va depăși valoarea de 1,4. In funcție de 

valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de 
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conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost cal-

culat CARL pentru lucrările noi implementate în 2023; 

 ILI (și implicit CARL) pentru lucrările existente va fi redus cu minimum 10% până in 

2023. Astfel ponderea sistemului existent la care se adaugă pierderile estimate pentru 

lucrările noi au condus la o valoare ILI de 1,48 pentru sistemul dezvoltat în anul imple-

mentării proiectului. NRW nu va depăși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de dis-

tribuție având in vedere ponderea foarte redusă a sistemului existent și vechimea mică 

a acestuia; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem nou, operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. 

În acest mod ILI nu va depăși 2,29 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea 

numărului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare. 

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt anexate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.20 – Studiu balanta apa potabila Ciolpani.  

Tabel 4.2.3.13-15 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 205,91 706,22 1218,67 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile de 

productie) 
m3/zi 203,67 672,59 1160,64 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem - 

volum vandut) 
m3/zi 88,23 100,89 208,93 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi teh-

nologice la Gospodaria de apa) 
% 42,85 14,28 17,14 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de tra-

tare 

m3/zi 18,39 55,53 126,00 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de tra-

tare) 

% 9,03 8,26 10,85 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 41,05 27,69 47,86 
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Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 2,04 1,48 2,29 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Prin implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani se imbunatatesc sem-

nificativ indicatorii de performanta, iar valoarea NRW va atinge o valoare 10%.  

Tabel 4.2.3.13-16 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani    

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 5272 6.291 6.507 7.037 7.545 8.017 8.446 

Populatie 
conectata pers. 1.323 6.291 6.507 7.037 7.545 8.017 8.446 

Consum 
specificde 
apă casnică l/om zi 87,50 80,00 80 90 95 100 100 

Consum 
casnic de 
apă  

m3/an 42.253 183.697 190.004 231.165 261.623 292.621 308.279 

m3/ zi 115,76 503,28 520,56 633,33 716,78 801,70 844,60 

Consum 
non-casnic  
de apă 

m3/ an 700 37.249 38.841 44.587 49.316 54.497 60.277 

m3/ zi 1,92 102,05 106,41 122,16 135,11 149,31 165,14 

Consum to-
tal de apă 
(Casnic + 
non-casnic) 

m3/ an 42.953 220.946 228.845 275.753 310.939 347.117 368.556 

m3/ zi 117,68 605,33 626,97 755,49 851,89 951,01 1009,74 

NRW 

m3/ an 32.204 36.826 38.142 45.959 55.901 67.055 76.258 

m3/ zi 88,23 100,89 104,50 125,91 153,15 183,71 208,93 

% 42,85% 14,28% 14,29% 14,29% 15,24% 16,19% 17,14% 

Cererea to-
tală de apă, 
inclusiv 
NRW 

m3/ an 75.158 257.772 266.987 321.712 366.840 414.173 444.814 

m3/ zi 205,91 706,22 731,47 881,40 1.005,04 1.134,72 1.218,67 
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Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o scadere a consumului specific casnic de la 88 

l/om,zi la 80 l/om,zi fiind un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin 
proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa (pentru consumatorii casnici 

ajungand la 100 l/om,zi, la nivelul anului 2045.   

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare se gaseste in Volumul II – Anexa 3 – 

Sectiunea 3.3.19. – Sistem de alimentare cu apa Ciolpani. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.13-17 - Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpa-

ni  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 881,4 1.218,65 

Q zi max m3/zi 1.145,8 1.584,25 

Q orar max m3/h 111,3 145,73 

Q med an m3/an 321.711 444.814 

An de perspectiva an 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare captare, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.13.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Localitatile din aria de deservire a sistemului de alimentare cu apa Ciolpani, sunt zonele urbane din 

judetul Ilfov, limitrofe Bucurestiului, cu o dezvoltare demografica continua. Sunt preconizate cresteri 

ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit distribuite in sistem, cereri care nu pot fi 

asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

O deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii amoniu, mangan si fier. Ac-

tualele sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in par-

ametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.3.13-18 – Deficiente sistem de alimentare cu apa Ciolpani 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de 

debit pentru sistemul de alimentare cu apa Ciolpani la etapa 

de perspectiva.  

Degradari la elementele structurale ale forajelor existente; 

Instalatiile hidraulice ce echipeaza forajele existente au ran-

dament scazut si consum mare de energie 

Lipsa lucrarilor periodice de decolmatare/denisipare care 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

afecteaza caracteristicile de exploatare ale forajelor. 

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri de valori 

la indicatorii fier, mangan si amoniu, depasiri peste limitele 

de potabilitate prevazute de legislatia in vigoare.  

Lipsa unor echipamente pentru monitorizarea si transmiterea 

datelor in sistemul SCADA; 

2 Aductiune 

Capacitate de transport insuficienta pentru a transporta sur-

plusul de debit, necesar pentru perspectiva de dezvoltare 

considerata in proiect; 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice a debitelor de 

consum dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la eta-

pa de perspectiva, este necesara suplimentarea capacitatii de 

inmagazinare 

Statii de pom-

pare 

Este necesara suplimentarea capacitatii de pompare a siste-

mului de alimentare cu apa avand in vedere populatia pro-

gnozata la etapa de perspectiva si extinderea retelei de 

distributie 

Tratarea apei 

Studiile de calitate arata ca apa nu este conforma cu preve-

derile din Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, comple-

tata cu Legea 311/2004, datorita neincadrarii in valoarea 

concentratiei maxime admisibile a indicatorilor amoniu, fier, 

mangan, fiind necesara extinderea statie de tratare din 

gospodaria de apa Ciolpani. 

Constructii 

anexe - Pavili-

on administra-

tiv 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ pen-

tru crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de opera-

re si intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie existenta, nu acopera intreaga trama 

stradala a localitatilor Ciolpani, Luparia si Piscu, astfel nu toti 

locuitorii beneficiaza de acces la sistemul centralizat. 

Localitatea Izvorani nu beneficiaza de sistem centralizat de 

alimentare cu apa. 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.18. – Sistem de alimentare cu apa Ciolpani. 
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4.2.3.14 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA MOARA VLASIEI 

Comuna Moara Vlasiei are o suprafata teritoriala de 63 km2 si este situata in partea de nord a Muni-

cipiului Bucuresti pe malul drept al raului Cociovalistea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-94 - Localizare sistem de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei deserveste localitatile Moara Vlasiei si Caciulati. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Moara Vlasiei 

Moara Vlasiei 4.693 

Caciulati 2.017 

Total 6.710 

4.2.3.14.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

In prezent, in localitatea Moara Vlasiei se afla un sistem de alimentare cu apa realizat prin fonduri de 

la Administratia Fondului pentru Mediu, ce cuprinde urmatoarele lucrari: 

- Sursa subterana; 

- statie de clorinare; 

- 1 rezervor; 

- statie de pompare; 

- retea de distributie. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Cociovali%C8%99tea
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Figura 4.2-95 - Schema sistemului de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa moara Vlasiei s-a realizat avand la baza conside-

rente de natura tehnica,  in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri 

tehnici ai obiectelor aflate, in diverse stadii de implementare in anul de referinta 2014. 

Tabel 4.2.3.14-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasei  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 6.710 7.301 8.007 

Populatia conectata locuitor 0 462 462 

Rata de conectare % 0 6,33 5,77 

Grad contorizare % 0 100 100 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o cali-
tate conforma cu nor-
mele romanesti si eu-

ropene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Local 
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4.2.3.14.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa esubterana este constituita din 3 foraje. Capacitatea maxima a forajelor este de 9 l/s.  

Tabel 4.2.3.14-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Nr.crt Foraj 
Adancime 

(m) 
Qexpl (l/s) Observatii 

1 F1 100 3 
Realizate prin 

programul 
AFM 

Echipate cu-
pompe sub-
mersibile si 

cabine din 
beton armat 

pentru protec-
tia instalatiilor 

2 F2 100 3 

3 F3 100 3 

Total 9  

Deficiente: 

Sursa de apa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit pentru etapa de perspectiva. 

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri de valori la indicatorii fier si amoniu, depasiri 

peste limitele de potabilitate prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii Apei nr. 

458/2002 completata de Legea nr. 311/2004.  

Este necesar atat suplimentarea sursei de apa cat si tratarea apei subterane. 

4.2.3.14.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In urma studiului de calitate al apei elaborat de SC Analist Service SRL. si anexat la Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.4.1.5. – Studiu privind calitatea apei potabile Moara Vlasiei, s-a constatat 

depasirea valorilor admise pentru parametrii amoniu si fier la apa bruta din forajele existente. Cauza 

acestor depasiri o reprezinta fondul geochimic natural al stratelor in care este cantonata apa subte-

rana si activitatile antropice. 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa de amestec din foraje este cea din tabelul urmator:  

Tabel 4.2.3.14-3 – Valorile parametrilor fizico-chimici ai apei brute din forajele Moara Vlasiei  

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,4 7,6 7,8 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU    5 

Conductivitate µS/cm 1050 1100 1160 2500 

Alcalinitate mval/l 8,5 8,6 9 - 

Duritate totala 0G 8,9 9,4 9,7 ≥5 

Carbon Organic To-

tal/Dizolvat 
mgC/l - - - 

Nici o modifi-

care anormala 

Oxidabilitate (CCO-

Mn) 
mgO2/l 3 3,2 4 5 
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Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

Amoniu mg/l 0,6 0,65 0,7 0,5 

Mangan µg/l 20 25 30 50 

Fier  µg/l 350 410 520 200 

Arsen µg/l - - - 10 

Calciu  30 31 38 - 

Sulfat mg/l 85 110 140 250 

Sulfuri si Hidrogen 

sulfurat 
µg/l <10 <10 <10 100 

Nitrati mg/l 5 9 12 50 

Nitriti mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturi-

lor din proiectare 
oC 

0,5 oC pana la 25,0 oC 

Temperatura influentului se considera ca 

ramane intre limitele mentionate in orice peri-

oada. 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate anexate la Volumul II – Anexa 9 – Sectiune 9.5.5. – Studiu trata-

bilitate Moara Vlasiei, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizarea apei avand ca scop: 

- Eliminarea fierului; 

- Eliminarea amoniului; 

Conform recomandarilor studiului, tehnologia de tratare este: 

- Preoxidare cu clor (a fierului si amoniului la breakpoint) ; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfectie; 

4.2.3.14.1.3 Cantitatea de apa 

In prezent sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei nu este pus in functiune la nivelul anului 

2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin POIM, lucrarile nu erau finalizate.  

Nu sunt date disponibile cu privire la consumurile populatiei din surse proprii. 

Surse de apa potentiale:   

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (daca sunt disponibile amplasamente pentru viitoare puturi 

forate si zona de protectie sanitara) sau conectarea la un sistem existent (de ex. Gruiu). 
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4.2.3.14.1.4 Aductiunea 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodaria de apa, are o lungime totala de 

600 m. 

Tabel 4.2.3.14-4 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

De la forajele F1÷F3 la gospodaria de 

apa 

 

75 PEID 200 Realizate 

prin pro-

gramul AFM 90 PEID 200 

160 PEID 200 

Total   600  

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesara si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare. 

4.2.3.14.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa cuprinde: 

- Statie de clorinare; 

- Rezervor de inmagazinare; 

- Statie de pompare; 

Tratarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa din comuna Moara Vlasiei dispune de o instalatie de clorinare. Injectia 

clorului in conducta de apa bruta se realizeaza in interiorul caminului de injectie clor. Conducta de 

apa clorata De 25 mm se injecteaza in conducta de alimentare a rezervorului PEID De 160 mm. 

Statia de clorinare are dimensiunile de 6.20x2.75 m si este echipata cu urmatoarele echipamente: 

- 1 instalatie de dozare clor ; 

- 1 pompa centrifugala; 

- (1+1) butelie de clor; 

In exteriorul cladirii statiei de clorinare, a fost prevazut o cuva din beton cu dimensiunile de 

1,60x0,40x0,60 m, umplut cu solutie de tiosulfat de sodium si soda caustica care sa permita in orice 

moment neutralizarea exfiltratiilor de clor gazos, provenit de buteliile de clor ce s-ar putea defecta in 

timpul exploatarii. 

Deficiente: 

Nu sunt deficiente la instalatia de clorinare. 

Sistemul de tratare existent (clorinare) nu este suficient pentru a asigura calitatea corespunzatoare a 

apei furnizata catre populatie. 

Rezervoare 

Pentru inmagazinarea apei s-a prevazut un rezervor metalic avand capacitatea de V = 600 m3. Re-

zervorul metalic este realizat sub forma unui cilindru cu diametrul de 9,93 m,  executat din tole de 

otel galvanizat de 2,50 m lungime si 1,25 m inaltime, cu grosimi intre 2,5 si 5 mm.   
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In cadrul incintei gospodariei de apa s-a rezervat un spatiu pentru amplasarea un rezervor de 600 

m3 pentru o eventuala extindere viitoare. 

Deficiente: 

In vederea compensarii orare si zilnice a debitelor de consum dar si pentru asigurarea rezervei in-

tangibile de incendiu pentru etapa de perspectiva, este necesara suplimentarea capacitatii de 

inmagazinare. 

Statii de pompare 

Statia de pompare este o structura tip conteiner cu dimensiunile 5,90m x 8,30m ce cuprinde: came-

ra pentru statia de pompare, un birou, depozit de materiale si grup sanitar 

Tabel 4.2.3.14-5 – Statii de pompare existente Moara Vlasiei 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 

108 50 60 

2+1 pompe verti-

cale inox cu 

turatie variabila 

si rezervor cu 

membrana 500 l 

Realizata prin 

fonduri AFM 

36 50 20 Pompa incendiu 

Deficiente: 

Nu sunt constatate deficiete. 

Constructii anexe 

In gospodaria de apa exista o cladire administrativa care cuprinde: camera statiei de pompare, un 

depozit de materiale, atelier mecanic si un grup sanitar. 

4.2.3.14.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Moara Vlasiei are o lungime de 

13.270 m si deserveste localitatile Moara Vlasiei si Caciulati.  

Tabel 4.2.3.14-6 - Reteaua de alimentare cu apa existenta:  

Nr.crt. Amplasament Diametru (mm) Material 
Lungime 

(m) 
Observatii 

1 

Trama stradala a 

localitatilor Moara 

Vlasiei si Caciulati 

63 PEID 1.112 

Realizate 

prin pro-

gramul 

AFM in an-

ul 2005 

2 75 PEID 1.595 

3 90 PEID 1.032 

4 110 PEID 3.190 

5 125 PEID 1.502 

6 140 PEID 890 

7 160 PEID 897 
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La nivelul anului 2014 se aflau in executie un numar de 115 bransamente pe reteaua de distributie. 

Deficiente: 

Gradul de conectare la reteaua de distributie existenta este foarte mic, nu toti locuitorii ce 

beneficiaza de infrastructura de apa in zonele de resedinta, sunt conectati la reteaua existenta.  

Totodata, reteaua de distributie nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor Moara Vlasiei si 

Caciulati, fiind necesara extinderea acesteia. 

4.2.3.14.1.7 Zone de protectie sanitara 

Prin investitia aflata in derulare, sunt prevazute zone de protectie sanitara pentru cele trei foraje in 

conformitate cu Hotararea 930/11.08.2005 . 

Deficiente: 

Nu sunt semnalate deficiente. 

4.2.3.14.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa este exploatat si intretinut de catre un Operator Local, care 

functioneaza sub conducerea Primariei Moara Vlasiei. 

Comuna Moara Vlasiei este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate 

procedurile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – 

Canal ILFOV S.A. 

4.2.3.14.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.14.2.1 Consumul actual de apa  

In prezent, sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei nu este pus in functiune, lucrarile fiind in 

curs de executie. 

4.2.3.14.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Nu este cazul. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.3.14.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiune 3.3.20. – Sistem de alimentare cu apa Moara Vlasiei. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

8 180 PEID 332 

9 200 PEID 2.149 

10 225 PEID 574 

 - Total 13.273 - 
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Evolutia prognozata a consumului casnic 

In ultimii ani a fost constatata cresterea populatiei intr-un ritm rapid, conform recensamantului din 
anul 2011, astfel incat, raportat la numarul de locuitori actuali (6.710), gradul de conectare este de 
mic. Prin acest proiect se vor executa extinderile necesare la reteaua de apa, astfel incat intreaga 
populatie sa fie conectata pana in anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa apoi 
treptat, functie de dezvoltarea localitatii. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor:  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi menținute la maxi-

mum 2% din volumul de apă produs și intrat în sistem. Aceasta va fi posibilă prin imple-

mentarea măsurilor de management comercial adecvat; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (executate prin POIM) nu va depăși valoarea de 1,4 și pentru 

cele care se află în curs de execuție valoarea 1,6. In funcție de valoarea ILI și a 

pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de conductă de dis-

tribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost calculat CARL pentru 

lucrările amintite. Pentru sistemul dezvoltat în anul 2023 ILI calculat este de 1,43 iar 

NRW nu va depăși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de distribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 1,5% pe an luând în 

considerare că este un sistem nou, operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. 

În acest mod ILI nu va depăși 2,00 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea 

numărului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare. 
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Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiune 9.6.1.16 – Studiu balanta apa potabila Moara Vlasiei. 

Tabel 4.2.3.14-7 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Moara Vlasiei 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 782,82 1451,08 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 

745,55 1381,98 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 
m3/zi 111,83 248,76 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 14,29 17,14 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 61,64 137,15 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 8,27 9,92 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 23,10 37,28 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,43 2,00 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Tabel 4.2.3.14-8 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Moara 

Vlasiei  

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 6710 8.007 8.282 8.957 9.602 10.203 10.749 

Populatie 
conectata 

pers. - 8.007 8.282 8.957 9.602 10.203 10.749 

Consum 
specificde 
apă casnică 

l/om zi - 75,00 75 85 95 100 100 

Consum 
casnic de 
apă  

m3/an - 219.192 226.720 277.891 332.949 372.410 392.339 

m3/ zi - 600,53 621,15 761,35 912,19 1.020,30 1.074,90 

Consum 
non-casnic  
de apă 

m3/ an - 25.720 27.083 30.933 35.888 40.859 46.510 

m3/ zi 0,00 70,47 74,20 84,75 98,32 111,94 127,43 

Consum to- m3/ an - 244.912 253.803 308.824 368.837 413.269 438.849 
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Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

tal de apă 
(Casnic + 
non-casnic) 

m3/ zi 0,00 670,99 695,35 846,09 1010,51 1132,24 1202,33 

NRW 

m3/ an - 40.818 42.299 51.471 66.307 79.835 90.796 

m3/ zi 0,00 111,83 115,89 141,02 181,66 218,73 248,76 

% 
0,00
% 

14,29% 14,29% 14,29% 15,24% 16,19% 17,14% 

Cererea to-
tală de apă, 
inclusiv 
NRW 

m3/ an - 285.730 296.102 360.294 435.145 493.104 529.645 

m3/ zi - 782,82 811,24 987,11 1.192,18 1.350,97 1.451,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odata cu investitiile prevazute prin POIM, se va inregistra o crestere a consumului de apa, atat pen-

tru consumatorii casnici (ajungand la 100 l/om,zi, la nivelul anului 2045), cat si pentru cei non-

casnici.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II – Ane-

xa 3 – Sectiune 3.3.20. – Sistem de alimentare cu apa Moara Vlasiei. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.14-9 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Moara 

Vlasiei  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 987,1 1.451,08 

Q zi max m3/zi 1.283,2 1.886,41 

Q orar max m3/h 115,6 155,36 

Q med m3/an 360.295 529.645 

An de perspectiva an 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare captare, tratare, inmagazinare  

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 
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4.2.3.14.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Prin fondurile alocate AFM nu s-a realizat acoperirea tuturor strazilor/cartierelor cu retele de 

distributie, astfel nu toti locuitori din cele doua localitati beneficiaza de sistem centralizat de alimen-

tare cu apa. 

O deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii amoniu si fier. Actualele sis-

teme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in parametrii ac-

ceptati prin normele legislative in vigoare. 

Tabel 4.2.3.14-10 - Deficientele principale din sistemul de alimentare cu apa si infrastructura aso-

ciata sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura necesarul de 

debit pentru etapa de perspectiva; 

Apa prelevata din sursa subterana prezinta depasiri la indica-

torii de fier si amoniu, depasiri peste limitele de potabilitate 

prevazute de Directiva Consiliului 98/83/CE si Legea Calitatii 

Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004. 

2 Aductiune 

Capacitate de transport insuficienta pentru a transporta sur-

plusul de debit, necesar pentru perspectiva de dezvoltare 

considerata in proiect; 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice a debitelor, dar 

si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapade perspec-

tiva  este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare 

Statii de pom-

pare 
Nu sunt constatate deficiente 

Tratarea apei 

In vederea potabilizarii apei prelevate din sursele subterane, 

pentru conformarea cu Directiva Consiliului 98/83/CE si Le-

gea Calitatii Apei nr. 458/2002, completata de Legea nr. 311, 

este necesara tratarea apei pentru reducerea indicatorilor la 

fier si amoniu 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie nu acopera intreaga trama stradala, 

astfel nu toti locuitorii localitatilor aferente beneficiaza de sis-

tem centralizat de alimentare cu apa, fiind necesara extinde-

rea. 

Odata cu extinderea sistemului de alimentare cu apa, se im-

pune realizarea unor sisteme de monitorizare/transmitere a 

debitelor/presiunile care sa optimizeze functionarea sistemu-

lui de distributie precum si transmiterea acestor date in sis-

temul SCADA 

5 SCADA 

Odata cu extinderea sistemului de alimentare cu apa, se im-

pune unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

functionarea sistemului. 

Realizarea unor sisteme de monitorizare/transmitere a debi-

telor/presiunile care sa optimizeze functionarea sistemului de 

distributie precum si transmiterea acestor date in sistemul 

SCADA 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.19. – Sistem de alimentare cu apa Moara Vlasiei. 
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4.2.3.15 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GRADISTEA 

Comuna Gradistea are o suprafata teritoriala de 33,12 km2 si se afla in partea de nord-est a 

judetului, la limita cu judetul Ialomita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-96 - Localizare sistem de alimentare cu apa Gradistea 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Gradistea si Sitaru din cadrul UAT Gradistea 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Gradistea, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Gradistea 

Gradistea 2.306 

Sitaru 1.289 

Total 3.595 

4.2.3.15.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Gradistea cuprinde urmatoarele obiecte: 

- sursa de apa subterana constituita din 5 foraje; 

- gospodaria de apa ce are in componenta 2 rezervoare de inmagazinare, o statie de clorinare 

si o statie de pompare; 

- retea de distributie. 

Sistemul de alimentare cu apa existent a fost prevazut prin programul PNDR-Masura 322 doar 

pentru localitata Gradistea. La nivelul anului 2014, an de referinta pentru proiectul derulat prin 

POIM, sistemul nu era pus in functiune deoarece lucrarile pentru realizarea bransamentelor la 

reteaua de distributie nu erau finalizate (lucrarile pentru bransamente fiind finantate din surse 

locale).   

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
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Figura 4.2-97 - Schema sistemului de alimentare cu apa Gradistea 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Gradistea s-a realizat avand la baza considerente 

de natura tehnica, in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi parametri tehnici 

ai obiectelor aflate, in diverse stadii de implementare in anul de referinta 2014. 

Tabel 4.2.3.15-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Gradistea 

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 3.595 3.911 4.289 

Populatia conec-
tata 

locuitor 0 3.825 3.825 

Rata de conectare % 0 97,80 89,18 

Grad contorizare % 0 100 100 
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Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-

bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

 Sursa: Operatorul Local 

*populatie aferenta anului 2014. Conform INS, populatie este in continua crestere, astfel, lucrarile 

realizate prin alte fonduri nu indeplinesc gradul de conformare de 100% propus. 

4.2.3.15.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa subterana este constituita din 5 foraje. Capacitatea maxima a forajelor este de 12.5 

l/s.  

Tabel 4.2.3.15-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Gradistea 

Nr.crt Foraj 
Adancime 

(m) 
Qexpl (l/s) Observatii 

1 F1 94 2,5 
Realizate prin 

PNDR-masura 
322 

Echipate cu 
pompe sub-
mersibile si 
cabine din 

beton armat 
pentru protec-
tia instalatiilor 

2 F2 94 2,5 

3 F3 94 2,5 

4 F4 94 2,5 

5 F5 94 2,5 

Total 12.5  

Deficiente: 

Sursa de apa este realizata recent si nu prezinta deficiente. 

4.2.3.15.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate 

Conform informatiilor existente la beneficiar, calitatea apei din foraje este conforma cu prevederile 

din Legea 458/2002 totusi a fost analizata si o proba de apa bruta dintr-un foraj amplasat langa 

Primarie care indica si acesta o apa cu caracteristici fizico-chimice bune. Astfel, apa bruta din forajele 

aflate in curs de executie va necesita doar o dezinfectie la intrarea ȋn reteaua de distributie. 

Tabel 4.2.3.15-3 – Valorile parametrilor fizico - chimici ai apei brute din forajul Gradistea 

Parametru Unitate Valoare CMA 

Amoniu mg/l 0,5 0,5 

Mangan µg/l 33,8 50 

Fier  µg/l 63,8 200 

Sodiu mg/l 196 200 
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Parametru Unitate Valoare CMA 

Nitrati mg/l <0,01 50 

Nitriti mg/l <0,1 0,5 

Concluziile studiului de tratabilitate 

Nu este cazul. 

4.2.3.15.1.3 Cantitatea de apa 

Nu sunt date disponibile informatii cu privire la consumurile de apa deoarece lucrarile pentru realiza-

rea bransamentelor erau in curs de executie in anul 2014, an de referinta pentru proiectul derulat 

prin POIM . 

Surse de apa potentiale:   

Pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea nu este necesara extinderea sursei existente. Cele 5 

foraje asigura cantitatea si calitatea apei necesara sistemului.  

  

4.2.3.15.1.4 Aductiunea 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodaria de apa, are o lungime totala de 

1.008 m. 

Tabel 4.2.3.15-4 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

De la forajele F1÷F3 la gospodaria de 

apa 

 

110 PEID 404 

Realizata 

prin PNDR-

masura 322 

160 PEID 404 

200 PEID 200 

Total   1.008  

Deficiente: 

Conducta de aductiune este realizata recent si nu prezinta deficiente. 

4.2.3.15.1.5 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa are in componenta 2 rezervoare de inmagazinare cu volum total de 1000 m3, o 

statie de clorinare si o statie de pompare. 

Tratarea apei 

Apa distribuita in retea este potabilizata prin intermediul unei statii de dezinfectie cu clor gazos. 

Deficiente: 

Statia de clorinare este realizata recent, nu prezinta deficiente. 

Rezervoare 

Inmagazinarea apei pentru compensarea zilnica si orara a debitelor de consum se realizeaza in doua 

rezervoare cu volum de 500m3 fiecare. 

Deficiente: 

Rezervoarele de inmagazinare sunt realizate recent si nu prezinta deficiente. 
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Statii de pompare 

Tabel 4.2.3.15-5 – Statie de pompare existenta Gradistea 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 

108 55 - 2+1 pompe 
Realizata prin 

HG577/97 
36 30 - Pompa incendiu 

Deficiente: 

Statia de pompare este realizata recent, nu prezinta deficiente. 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe in cadrul gospodariei care sa faciliteze desfasurarea activitatilor de moni-

torizare, operare si intretinere a sistemului de distributie. 

 

4.2.3.15.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Gradistea, are o lungime de 50.068 

m.  

Tabel 4.2.3.15-6 - Reteaua distributie Gradistea 

Deficiente: 

La nivelul anului 2014 erau in statiu de executie, din surse asigurate de bugetul local, un numar de 

1092 bransamente. 

4.2.3.15.1.7 Zone de protectie sanitara 

Forajele respecta normele privind zonele de protectie sanitara in conformitate cu Hotararea 

nr.930/11.08.2005. 

Nr.crt. Amplasament Diametru (mm) Material 
Lungime 

(m) 
Observatii 

1 

Trama stradala a 

localitatii Gradistea 

50 PEID 40.148 

In curs de 

executie, 

estimare 

finalizare 

anul 2018 

2 63 PEID 3.011 

3 75 PEID 1.643 

4 90 PEID 2.517 

5 110 PEID 2.637 

6 140 PEID 12 

7 160 PEID 16 

8 180 PEID 85 

  Total 50.068  
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Deficiente: 

Nu sunt semnalate deficiente. 

4.2.3.15.1.8 Exploatare si intretinere 

Comuna Gradistea este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate 

procedurile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – 

Canal ILFOV S.A.  

4.2.3.15.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.15.2.1 Consumul actual de apa  

In prezent sistemul de alimentare cu apa Gradistea nu este pus in functiune, lucrarile pentru realiza-

rea bransamentelor fiind in curs de executie. 

4.2.3.15.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul.  

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul. 

4.2.3.15.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.21. – Sistem de alimentare cu apa Gradistea. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

In ultimii ani a fost constatata cresterea populatiei, conform recensamantului din anul 2011, astfel 

incat, raportat la numarul de locuitori actuali (3.595), gradul de conectare este de mic. Prin acest 

proiect se vor executa extinderile necesare la reteaua de apa, astfel incat intreaga populatie sa fie 

conectata pana in anul 2023, urmand ca reteaua de distributie sa fie extinsa treptat pana in anul 

2045 functie de gradul de dezvoltare. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1. „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor:  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

comercial, industrial) estimat pentru anii de perspectiva. Incepand cu anul 2023 nu se vor 
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accepta alte consumuri autorizate si nefacturate cu exceptia celor utilizate pentru stingere 

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi mentinute la maxi-

mum 3% din volumul de apa produs si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin imple-

mentarea masurilor de management comercial adecvat;; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (executate prin POIM) nu va depăși valoarea de 1,4 și pentru 

cele care sunt în curs de execuție, valoarea 1,5 (execuția continuă în perioada 

următoare). In funcție de valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și 

branșament sau lungime de conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL 

definită anterior, a fost calculat CARL pentru lucrările amintite. Pentru sistemul dezvoltat 

în anul 2023 ILI calculat este de 1,49 iar NRW nu va depăși 10% din volumul anual in-

trat în rețeaua de distribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 1,5% pe an luând în 

considerare că este un sistem nou, operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. 

În acest mod ILI nu va depăși 2,31 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea 

numărului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 - 2045 sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.21. – Studiu balanta apa potabila Gradistea. 

Tabel 4.2.3.15-7 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea 

Nr.crt. Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 431,65 809,07 

2.2.8 
Total volum apa produsa (la iesirea din 

unitatile de productie) 
m3/zi 427,37 801,06 

2.5.1 
Total apa nefacturata (Volum total intrat in 

sistem - volum vandut) 
m3/zi 47,01 112,15 

2.5.2 
Procent apa nefacturata (inclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 10,89 13,90 

2.5.3 

Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare 

m3/zi 33,08 85.07 
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Nr.crt. Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.5.4 

Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 7,74 10.62 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 26,50 50,77 

2.5.8 

Indicele de scurgere din infrastructura 

retelei de distributie ( ILI asa cum este de-

finit IWA ) 

- 1,49 2,31 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Dupa implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Gradistea se estimeaza ca o 

valoare a NRW de 10%. 

Tabel 4.2.3.15-8 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 

Gradistea (localitatile Gradistea, Sitaru)  

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 3595 4.289 4.437 4.798 5.144 5.466 5.758 

Populatie co-
nectata 

pers. - 4.289 4.437 4.798 5.144 5.466 5.758 

Consum 
specificde apă 
casnică 

l/om zi - 75,00 75 85 95 100 100 

Consum cas-
nic de apă  

m3/an - 117.411 121.463 148.858 178.368 199.509 210.167 

m3/ zi - 321,68 332,78 407,83 488,68 546,60 575,80 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an - 22.981 24.247 28.267 32.603 37.831 44.210 

m3/ zi 0,00 62,96 66,43 77,44 89,32 103,65 121,12 

Consum total 
de apă (Cas-
nic + non-
casnic) 

m3/ an - 140.393 145.710 177.125 210.971 237.340 254.377 

m3/ zi 0,00 384,64 399,20 485,27 578,00 650,25 696,92 

NRW 

m3/ an - 17.159 17.809 21.647 28.447 35.059 40.934 

m3/ zi 0,00 47,01 48,79 59,31 77,94 96,05 112,15 

% 0,00% 10,89% 10,89% 10,89% 11,88% 12,87% 13,90% 

Cererea totală 
de apă, inclu-
siv NRW 

m3/ an - 157.552 163.519 198.772 239.418 272.399 295.311 

m3/ zi - 431,65 448,00 544,58 655,94 746,30 809,07 
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Odata cu investitiile prevazute prevazute prin POIM, se va inregistra o crestere a consumului de apa, 

atat pentru consumatorii casnici, ajungand la 100 l/om,zi, la nivelul anului 2045, cat si pentru cei 

non-casnici.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II – Ane-

xa 3 – Sectiunea 3.3.21. – Sistem de alimentare cu apa Gradistea. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.15-9 - Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa 

Gradistea  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.15.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

O deficienta a sistemului de alimentare cu apa este lipsa unui sistem integrat SCADA, a unor ele-

mente de tip transmitatoare, dispositive pentru generarea semnalelor, receptoare si lipsa unei 

functionari automatizate a statiilor de pompare cu respectarea conditiei de asigurare a presiunii mi-

nime in retea. 

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 544,58 809,07 

Q zi max m3/zi 707,96 1.051,79 

Q orar max m3/h 76,04 109,74 

Q med m3/an 198.772 295.311 

An de perspectiva an 2030* 2045** 
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Tabel 4.2.3.15-10 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Gradistea: 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa Nu sunt semnalate deficiente. 

2 Aductiune Nu sunt semnalate deficiente. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  Nu sunt semnalate deficiente. 

Statii de pom-

pare 
Nu sunt semnalate deficiente. 

Tratarea apei Nu sunt semnalate deficiente. 

Constructii 

anexe 

Lipsa unei constructii anexe de tip pavilion administrativ in ve-

derea facilizarii modului de exploatare si intretinere a sistemu-

lui de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie nu asigura accesul la apa tuturor locui-

torilor din cele doua localitati aferente sistemului de alimenta-

re cu apa. 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.20. – Sistem de alimentare cu apa Gradistea. 
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4.2.3.16 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA GRUIU 

Comuna Gruiu are o suprafata teritoriala de 66 km2 si este situata in partea de nord a Municipiului 

Bucuresti, pe malul drept al raului Ialomita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-98 - Localizare sistem zonal de alimentare cu apa Gruiu 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Gruiu, Lipia, Santu Floresti si Silistea Snagovu-

lui din cadrul UAT Gruiu. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Gruiu, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Gruiu 

Gruiu 2.131 

Lipia 2.424 

Santu-Floresti 795 

Silistea Snagovului 2.559 

Total 7.909 

4.2.3.16.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Gruiu deserveste in prezent localitatile Gruiu, Lipia, Santu Floresti si 

Silistea Snagovului   

Sistemul de alimentare cu apa existent este compus din urmatoarele obiecte: 

- sursa subterana constituita din 5 foraje;  

- gospodarie de apa GA1; 

 2 rezervoare de inmagazinare cu volum total de 600 m3; 

 Statia de pompare; 

 Statie de clorinare; 
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- retea de distributie; insumand cca. 24 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-99 - Schema sistemului de alimentare cu apa Gruiu 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

SCl – statie de clorinare; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Tabel 4.2.3.16-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Gruiu  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 7.909 8.604 9.437 

Populatia conec-
tata 

locuitor 840 847 1.687 

Rata de conectare % 10,62 9,84 17,88 

Grad contorizare % 100 100 100 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-
bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Local 
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4.2.3.16.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este subterana, constituita din 5 foraje. Capacitatea maxima a forajelor este de 15 l/s.  

Tabel 4.2.3.16-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Gruiu 

Nr.crt Foraj H(m) 
Qexpl 
(l/s) 

Hexpl 
(m) 

Observatii 

1 F1 100 3 32.5 

amplasat in spatele scolii 
generale 1, in incinta gos-

podariei de apa; executat in 
anul 2008 

2 F2 100 3 32.5 
amplasat vis-a-vis de scoala 

generala 1; 

3 F3 100 3 32.5 

amplasat langa farmacia 

Donald; cca. 20 m est de DJ 
101C 

 

4 F4 100 3 32.5 
amplasat pe strada Ocolului; 

5 F5 100 3 32.5 

amplasat in incinta scoala; 
cca. 580 m est de primarie 
(intersectia DJ 101B cu DJ 

101C) 

Total 15   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-100 - Localizare foraj F1 
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Figura 4.2-101 - Localizare foraj F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-102 - Localizare foraj F3 
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Figura 4.2-103 - Localizare foraj F4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-104 - Localizare foraj F5 

Deficiente: 

Forajele existente prezinta deficiente din punct de vedere al exploatarii din lipsa deznisiparilor perio-

dice, degradari la elementele structurale, instalatii hidraulice cu randament scazut si consum mare 

de energie. Nu exista un sistem de monitorizare a debitelor, presiunilor si nivelelor. 
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Sursa existenta nu asigura calitatea apei necesara la consumatori in conformitate cu Directiva Consi-

liului 98/83/CE si Legea Calitatii Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004 si nici necesa-

rul de debit pentru etapa de perspectiva. 

4.2.3.16.1.2 Aductiune 

Conducta de aductiunea ce preia apa de la foraje catre gospodaria de apa, are o lungime totala de 

1.610 m. 

Tabel 4.2.3.16-3 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

De la forajele F1÷F5 la gospodaria de 

apa 

90 PEID 450 - 

125 PEID 700 - 

160 PEID 460 - 

Total   1.610  

 

Deficiente: 

Prin suplimentarea sursei de apa, este necesar si realizarea unor conducte de aductiune pentru 

transportul apei de la sursa la rezervoare.. 

4.2.3.16.1.3 Gospodaria de apa 

Gospodaria de apa GA1 este situata in centrul localitatii Gruiu, in apropierea Scolii Generale nr. 1, in 

dreptul soselei Gruiu – Snagov. 

Obiectele componente ale gospodariei de apa GA1 sunt urmatoarele: 

 Statie de clorinare; 

 2 rezervoare de inmagazinare cu V=300 m3 fiecare; 

 Statia de pompare; 

Tratarea apei 

Capacitatea totala a statiei de clorinare cu hipoclorit este de 18 l/s si este echipata cu pompa doza-

toare, recipient de stocare hipoclorit de sodiu V=60 litri si debitmetru.  

Injectia clorului se realizeaza in interiorul statiei de clorinare, in conducta de apa bruta ce 

alimenteaza rezervoarele de inmagazinare. 
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Figura 4.2-105 - Statia de clorinare 

Deficiente: 

Instalatia de clorinare nu prezinta deficiente insa este necesara schimbarea punctului de injectie al 

clorului, astfel incat dozarea sa se faca automat, dupa rezervoare. 

Rezervoare 

In incinta gospodariei de apa, exista doua rezervoare cu structura metalica supraterana avand fie-

care o capacitate de 300 m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-106 - Rezervoare 
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Deficiente: 

Structura rezervoarelor nu prezinta deficiente insa sunt necesare lucrari de reabilitare la caminele 

adiacente (camera de vane) in care sunt montate instalatiile hidraulice.  

Pentru asigurarea compensarii debitelor de consum orare si zilnice precum si pentru asigurarea re-

zervei intangibile de incendiu in etapa de perspectiva este necesara suplimentarea capacitatii de 

inmagazinare. 

Statii de pompare 

Statia de pompare este o constructie de tip container metalic, echipata cu:  

Tabel 4.2.3.16-4 – Statii de pompare existente Gruiu 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Tip pompa Observatii 

SPex 

100 60 - 

5+1 pompe verti-

cale Lowara cu 2 

rezervoare cu 

membrana 

V=500 l 

- 

40 50 - Pompa incendiu 

 

 

 Figura 4.2-107 - Statia de pompare 
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Deficiente: 

Statia de pompare existenta nu prezinta deficiente insa pentru asigurarea debitelor si presiunilor in 

reteaua de distributie la etapa de perspectiva este necesara suplimentarea capacitatii de pompare. 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe in incinta gospodariei de apa care sa faciliteze modul de desfasurare a 

activitatilor de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4.2.3.16.1.4 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Gruiu, are o lungime de 24.008 m si 

este echipata camine de vane si golire, vane de sectionare montate in camin, vane de sectionare 

montate ingropat, cismele stradale si hidranti. Reteaua de distributie are un numar de 590 

bransamente.  

Tabel 4.2.3.16-5 - Reteaua de distributie Gruiu: 

Deficiente: 

Gradul de conectare la reteaua de distributie existenta este mic, nu toti locuitorii ce beneficiaza de 

infrastructura de apa in zonele de resedinta, sunt conectati la reteaua existenta.  

Totodata, reteaua de distributie nu acopera intreaga trama stradala a localitatilor din comuna Gruiu, 

fiind necesara extinderea acesteia.  

4.2.3.16.1.5 Zone de protectie sanitara 

Deficiente: 

Nu sunt semnalate deficiente. 

4.2.3.16.1.6 Exploatare si intretinere 

Reteaua de distributie din comuna Gruiu este exploatata si intretinuta de catre un Operator Local, 

care functioneaza sub conducerea Primariei Gruiu. Comuna Gruiu este aderata la ADIA Ilfov, dar pa-

na in momentul de fata nu au fost finalizate procedurile de preluare a serviciilor, in sensul includerii 

acesteia in aria de deservire a S.C. APA – Canal ILFOV S.A. 

Nr.crt. Amplasament 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 

Strazile 

localitatilor 

Gruiu, Lipia, 

Silistea Snago-

vului si Santul 

Floresti 

63 PEID 3.390 

Realizati in anul 

2015 

2 75 PEID 1.864 

3 90 PEID 200 

4 110 PEID 71 

5 125 PEID 8.680 

6 160 PEID 168 

7 180 PEID 9.200 

8 250 PEID 435 

Total 24.008  
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4.2.3.16.1.7 Cantitatea de apa 

Productia de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.16-6 – Productia de apa in ultimii doi ani ani Gruiu 

u.m. 2013 2014 

m3/an 59.325 71.480 

m3/zi 162,53 764,70 

Variatia lunara a productiei de apa pentru anul 2014 este prezentata in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.16-7 – Variatia lunara a productiei de apa (m3/luna) in Gruiu 

Anul ianuarie februarie martie aprilie mai iunie Total  

2013 3.950 3.470 3.720 4.180 4.775 5.340  

2014 4.270 4.780 5.140 5.450 5.820 6.570  

Anul Iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie  

2013 5.970 6.880 6.440 5.810 4.920 3.870 59.325 

2014 7.350 8.840 7.520 6.030 4.940 4.770 71.480 

Sursa: Operatorul Local (Primaria Gruiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-108 - Variatia productiei lunare de apa pentru anul 2014 

Din graficul de mai sus se poate observa ca volumul de apa maxim produs este in perioada zilelor 

calduroase. 

Masuratorile volumelor zilnice orare desfasurate pe perioada 26.03.2015 - 31.03.2015 au aratat o 

caracteristica a consumului orar din sistemul de alimentare cu apa Gruiu, in care se inregistreaza 

prectic trei varfuri de consum in jurul orelor 7, 14 si 20 asa cum rezulta din figura de mai jos. 
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Figura 4.2-109 - Variatia orara a consumului zilnic 

Surse de apa potentiale:  sursa subterana (puturi forate) sau conectarea la un sistem existent, de 

ex. Moara Vlasiei.  

4.2.3.16.1.8 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In urma buletinelor de analiza anexate in Volumul II- Anexa 2 – Sectiunea 2.2.1.8. – Buletin de ana-

liza apa potabila Gruiu, au fost confirmate depasiri de concentratii maxime admise conform Legii nr. 

458/2002 la indicatorul fier, mangan si amoniu. 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa de amestec din foraje este cea din tabelul urmator:  

Tabel 4.2.3.16-8 – Valorile parametrilor fizico-chimici ai apei brute din forajele Gruiu  

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7 7,5 7,7 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU 1 3,5 4 5 

Conductivitate µS/cm 700 730 780 2500 

Alcalinitate mval/l    - 

Duritate totala 0G 5,7 6,8 8 ≥5 

Carbon Organic To-

tal/Dizolvat 
mgC/l 1 1,6 1,9 

Nici o modificare 

anormala 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 1,38 2,1 2,9 5 

Amoniu mg/l 0,4 0,65 0,7 0,5 

Mangan µg/l 40 60 130 50 

Fier  µg/l 120 280 380 200 

Arsen µg/l 3 7,8 9,5 10 

Calciu  21 26 28 - 

Sulfat mg/l 5 12 34 250 

Sulfuri si Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrati mg/l <1 <1 5 50 

Nitriti mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din 

proiectare 
oC 

0,5 oC pana la 25,0 oC 

Temperatura influentului se considera ca ramane 

intre limitele mentionate in orice perioada. 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D
eb

it
 m

a
su

ra
t (

m
c/

h
)

Interval orar

Variatia debitului masurat in 31/03/2015 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
310 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate prezentat in Volumul II - Anexa 9 – Sectiunea 9.5.7. – Studiu tra-

tabilitate Gruiu, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizare avand ca scop: 

- eliminarea fierului; 

- eliminarea amoniului; 

- reducerea incarcarii organice; 

- dezinfectie finala.    

Conform recomandarilor Studiului de tratabilitate tehnologia de tratare adoptata este: 

- Preoxidare cu clor (a fierului si amoniului la breakpoint); 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfectie. 

4.2.3.16.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.16.2.1 Consumul actual de apa  

Consumul facturat pentru anul 2014 este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.16-9 – Consumul total de apa facturat in Gruiu 

u.m. 2013 2014 

m3/an 17.800 25.136 

m3/zi 48,76 68,86 

Sursa: Operatorul Local 

De asemenea, ȋn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de 

consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale / consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
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Tabel 4.2.3.16-10 – Consumul curent de apa in Gruiu, in 2014 

Cererea de apa Unitati Valoare 

Consum de apa casnic 

106 m3/an. 0,023 

m3/zi 64,25 

Consum de apa non-casnic 

106 m3/an. 0,0017 

m3/zi 4,62 

Consum total de apa (casnic + 

Non-casnic) 

106 m3/an. 0,025 

m3/zi 68,87 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 76,5 

Consum total specific de apa l/om,zi 82,0 

 

Sursa: Operatorul Local 

4.2.3.16.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Pentru realizarea balantei de apa au fost utilizate datele de la operator. Pentru sistemul existent 

balanta de apa este urmatoarea: 
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Figura 4.2-110 - Balanta apei pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu –  anul 2014 

 

Sursa: Date furnizate de către Operatorul Local 

Pierderile de apă aparente se datorează consumurilor neautorizate (racordurilor ilegale și modificări-

lor ilegale ale contoarelor) dar mai ales a cișmelelor stradale. Din balanța apei 2016 se poate obser-

va reducerea pierderilor aparente atât ca volum cât și ca procent în comparație cu situația din 2014. 

Acest lucru se datorează măsurilor luate atât prin eliminarea cișmelelor stradale cât și identificarea 

ilegalităților și eliminării lor.  

Pierderile fizice sunt datorate în exclusivitate modului de gestiune a avariilor din cadrul rețelei de dis-

tribuție precum și a modului de soluționare a pierderilor detectabile. Datorită vechimii mici a siste-

mului (in medie 4 ani) nu s-au constatat pierderi provenite de la rezervoarele de înmagazinare sau 

de la conductele de aducțiune care au lungimi scurte și nu sunt supuse la variații mari și dese de 

presiune. In aceste condiții pentru anii 2014 și 2016 balanțele sistemului sunt identice cu cele ale re-

țelei de distribuție. 

Masuratori de debite in sistemul existent – abordarea de „jos in sus” 

Metodologia utilizata este cea prezentata in cap 4.1.3.2.2 – Masuratori de debite in sistemele de ali-

mentare cu apa (abordare de „jos in sus”) 

 Realizarea masuratorilor de volume produse (introduse in reteaua de distributie) pentru fie-

care ora din zilele in care au fost facute masuratorile  

In perioada 26.03.2015 - 31.03.2015, au fost efectuate masuratori la debitmetrele montate pe con-

ductele de refulare din statiile de pompare (vezi Anexa 9 - Sectiunea 9.6.1.19 – Studiu balanta apa 

potabila Gruiu) in fiecare ora timp de 24 ore pe zi. Pentru stabilirea pierderilor reale a fost analizata 

ziua cu debitul minim de noapte respectiv 31.03.2015 

 Calcularea Volumului zilnic masurat ca suma a volumelor orare masurate 

A fost calculat volumul zilnic masurat pentru ziua de 31.03.2015, respectiv 246,20 m3 

 Identificarea orei de noapte in care volumul produs este minim 

m3/an

12,5%

18,7%

35,2%

Consumul contorizat facturat

Apa facturată
Pagina principală

Consumul autorizat facturat

25.136 m3/an

25.136 m3/an Consumul necontorizat facturat m3/an25.136

26.053 m3/an

Consumul autorizat 

nefacturat

Consumul contorizat nefacturat

0 m3/an

Consumul autorizat

0 m3/an

35,2%

Volumul de apă intrat în 

sistem

Consumul necontorizat nefacturat

917 m3/an

1,3% 1,3%

36,4% 917 m3/an

71.480 m3/an Consumul neautorizat

Pierderi aparente 

16.618 m3/an

23,2%

Pierderi de apă

6.506 m3/an

32,4% 9,1%

23.125 m3/an

22.302

Pierderi pe bransamente

Pierderi și deversări preaplin rezervoare

31,2%

45.427 m3/an

63,6%

Pierderi reale

Pierderi la conducte de distributie și transport

8.921 m3/an

35,17%

0 m3/an

46.344 m3/anErori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor

64,83%

13.381 m3/an

Apa nefacturată
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Volumul minim produs este inregistrat in intervalul orar 3-4 ceea ce se poate observa si din figura 

4.2.3.21.2.2-2 Variatia orara a consumului zilnic de apa. 

 Calcularea volumul minim consumat efectiv de populatia conectata in ora de volum minim 

produs identificata anterior.  

Calculul consumului minim s-a bazat pe recomandarile STAS 1343 – 1 din 2006 care defineste volu-

mul consumat efectiv in intervalul orar 3-4 ca 0,5% din volumul zilnic (valoare specifica satelor sau 

oraselor mici pentru o zi lucratoare), respectiv 0.95 m3 in ora de referinta..  

 Calcularea volumului pierderilor reale in ora respectiva ca diferenta intre volumul masurat in 

ora de consum minim si volumul consumat efectiv in aceasta ora 

Asa cum se arata in Volumul II - Anexa 9 -  Sectiunea 9.6.1.19 Studiu de balanta apa potabi-

la Gruiu, in capitolul „Masuratori pentru estimarea pierderilor fizice”, debitul pierderilor din ora de 

consum minim este de 2,60 m3/h 

 Calcularea coeficientului „ora-zi” NDF 

Pentru fiecare ora in parte a fost calculat raportul dintre presiunea medie a orei respective si presiu-

nea medie din intervalul orar 3-4. Coeficientul NI este 0,5 corespunzator conductelor flexibile. Suma 

acestor rapoarte ridicate la puterea NI a dat valoarea NDF de 21,61 pentru ziua de 31.03.2015 

 Calcularea pierderilor reale zilnice ca produs intre volumul pierderilor reale calculate in ora cu 

volum minim si coeficientul ora-zi (NDF) 

Volumul pierderilor reale din ziua de 31.03.2015 este: 

CARL masurat = 2,60 x 21,61 x 365 = 20.507,89 m3/an 

Mentionam ca pe perioada masuratorilor nu au fost avarii.  

Se observa CARL masurat in ziua cu presiunea medie cea mai mare, este mai mic decat cel rezultat 

din balanta apei (22.302 m3/an) elaborata pe baza datelor obtinute de la operatorul sistemului si 

prezentata in paragrafele urmatoare.  

Acest aspect indica o buna apreciere a nivelului pierderilor aparente din cadrul balantei si implicit a 

pierderilor reale anuale care fata de cele masurate prezinta si influenta avariilor raportate. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

In calculul indicatorilor de performanta a fost utilizat volumul pierderilor reale anuale (CARL) indicate 

in balanta de apa considerand ca aceasta acopera inclusiv pierderile din avarii. Indicatorii de perfor-

manta descrisi in paragraful 4.1.3.2.3 au fost calculati pentru sistemul actual (vezi anexa 9) si au re-

zultat urmatoarele valori sumarizate in tabelul de mai jos: 

Tabel 4.2.3.16-11 -  Starea retelei de distributie Gruiu 

 

Indicator 

 

 

 

 

 

Valoare 

 

Categoria 

 

Starea retelei/Masuri necesare 

 

NRW (%) 

 

64,84 

 

C5 (Manual OR) 

Stare inacceptabila - se cer actiuni imediate pentru 
imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Es-

te un indiciu ca ar fi trebuit luate masuri din timp. 
 

LKN 

(m3/an/km) 

 

929,29 

 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 
necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicato-

rului 
 

 

ELI 

 

0,25 

 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 
necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicato-

rului 
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ILI 

 

3,58 

 

C1 (Manual OR) 

Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt 

necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicato-

rului 

 

A(WBI) 

Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere pot 

deveni neeconomice . 

 

l/racord/zi 

 

175,58 

 

A (WBI) 

Alte masuri suplimentare decat cele de intretinere pot 

deveni neeconomice . 

Raportarea indicatorului LKN s-a facut la lungimea totala a retelei de distributie . 

Din tabelul anterior rezulta ca din punct de vedere fizic starea retelei este foarte buna (ILI este mai 

mic de 4) dar sunt necesare masuri de reducere a pierderilor detectabile. Sunt necesare masuri de 

reducere a pierderilor aparente (NRW depaseste 60%) generate in principal de existenta cismelelor 

stradale necontrolate si a racordurilor ilegale. 

Pentru mentinerea indicatorilor de performanta privind pierderile reale, prin proiect si prin manage-

mentul operatorului se va urmari aplicarea unei strategii de monitorizare a sistemului de distributie 

pentru detectare si interventie rapida asupra avariilor. 

4.2.3.16.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.24. – Sistem de alimentare cu apa Gruiu. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect, se urmareste asigurarea cu apa de calitate a tuturor locuitorilor din localitatile de-

servite de sistemul de distributie Gruiu, astfel incat, sa se atinga tinta de conformare a conectarii de 

100% in anul 2023 urmand ca apoi, reteaua de distributie sa fie extinsa treptat pana anul 2045 

functie de gradul de dezvoltare al localitatii. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.4 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea avarii-

lor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand auto-

matizare si control SCADA la nivel local.  Pe reteaua de distributie s-au prevazut 9 debitmetre si 36 

traductori de presiune. Acestea vor contribui la localizarea rapida a zonelor cu avarii raportate sau 

neraportate. 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor: 

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

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

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

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

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

incendii si intretinere retea; 
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 Pierderile aparente împreună cu consumul autorizat nefacturat vor fi aduse până în 2023 la 

maximum 3 % din volumul de apă produs și vor continua să scadă până în 2045. Aceasta 

va fi posibilă prin implementarea măsurilor de management comercial adecvat, finalizate in 

primul rând cu eliminarea consumurilor neautorizate; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (rețele și racorduri) nu va depăși valoarea de 1,4. In funcție de 

valoarea ILI și a pierderilor unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de 

conductă de distribuție) utilizate și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost cal-

culat CARL pentru lucrările noi implementate în 2023; 

 ILI (și implicit CARL) pentru lucrările existente va fi redus cu minimum 10% până in 

2023. Astfel ponderea sistemului existent la care se adaugă pierderile estimate pentru 

lucrările noi au condus la o valoare ILI de 1,71 pentru sistemul dezvoltat în anul imple-

mentării proiectului. NRW nu va depăși 15% din volumul anual intrat în rețeaua de di-

stribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. În 

acest mod ILI nu va depăși 2,37 iar NRW, 16% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea 

numărului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

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

20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.19. – Studiu balanta apa potabila Gruiu. 

Tabel 4.2.3.16-12 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 195,84 914,92 1.668,54 

2.2.8 
Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile de 

productie) 
m3/zi 195,84 871,35 1589,08 

2.5.1 
Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem - 

volum vandut) 
m3/zi 126,97 174,27 333,71 

2.5.2 
Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi teh-

nologice la Gospodaria de apa) 
% 64,84 19,05 20,00 

2.5.3 

Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de tra-

tare 

m3/zi 61,10 116,29 229,70 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
316 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2014 2023 2045 

2.5.4 

Procent pierderi reale (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de tra-

tare) 

% 31,20 13,35 14,45 

2.5.5 
Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 175,58 36,95 56,80 

2.5.8 
Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
 3,58 1,71 2,37 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Tabel 4.2.3.16-13 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu   

Cererea de apă u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 7909 9.437 9.761 10.556 11.317 12.025 12.668 

Populatie conec-
tata 

pers. 840 9.437 9.761 10.556 11.317 12.025 12.668 

Consum 
specificde apă 
casnică 

l/om zi 76,48 74,00 75 85 95 100 100 

Consum casnic 
de apă  

m3/an 23.450 254.893 267.207 327.500 392.417 438.913 462.382 

m3/ zi 64,25 698,34 732,08 897,26 1.075,12 1.202,50 1.266,80 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an 1.686 15.442 16.016 19.038 21.547 23.189 24.831 

m3/ zi 4,62 42,31 43,88 52,16 59,03 63,53 68,03 

Consum total de 
apă (Casnic + 
non-casnic) 

m3/ an 25.136 270.336 283.224 346.538 413.964 462.102 487.213 

m3/ zi 68,87 740,65 775,96 949,42 1134,15 1266,03 1334,83 

NRW 

m3/ an 46.344 63.608 62.573 71.698 91.459 108.729 121.803 

m3/ zi 126,97 174,27 171,43 196,43 250,57 297,89 333,71 

% 64,84% 19,05% 18,10% 17,14% 18,10% 19,05% 20,00% 

Cererea totală 
de apă, inclusiv 
NRW 

m3/ an 71.480 333.944 345.797 418.236 505.423 570.831 609.017 

m3/ zi 195,84 914,92 947,39 1.145,85 1.384,72 1.563,92 1.668,54 
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Se constata pentru perioada 2014 – 2023 - 2025 o usoara scadere a consumului specific casnic fiind 
un efect al ajustarii tarifelor de apa, conform politicii tarifare propuse prin proiect.  

Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa pentru consumatorii casnici.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II – Ane-

xa 3 – Sectiunea 3.3.24. – Sistem de alimentare cu apa Gruiu. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.3.16-14 - Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Gruiu 

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 1.145,8 1.668,54 

Q zi max m3/zi 1.489,6 2.169,10 

Q orar max m3/h 119,7 151,40 

Q med m3/an 418.235 609,17 

An de perspectiva 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare  

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.3.16.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

O deficienta majora, o reprezinta calitatea apei furnizate in prezent populatiei. Investigatiile analitice 

au indicat depasiti ale concentratii  maxime admisibile pentru indicatorii amoniu, mangan si fier. Ac-

tualele sisteme de tratare – statii de clorinare, nu asigura incadrarea apei furnizate populatiei in pa-

rametrii acceptati prin normele legislative in vigoare. 

Lungimea retelei de distributie nu este suficienta pentru a avea acces la sistemul de distributie toti 

locuitorii din Comuna Gruiu. 
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Tabel 4.2.3.16-15 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Gruiu 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 

Sursa existenta nu asigura cerinta de debit pentru etapa de 

perspectiva; 

Degradari la elementele structurale si metalice ale forajelor 

existente; 

Instalatii hidraulice cu randament scazut si consum mare de 

energie, nu pot fi integrate intr-un sistem de monitorizare 

automat; 

Intreruperea frecventa a functionarii pompelor submersibile 

datorita instalatiilor electrice invechite/degradate 

Caracteristici slabe de exploatare din lipsa lucrarilor periodice 

de decolmatare/denisipare; 

Apa prelevata din sursa subterana prezinta valori depasite la 

indicatorii de fier, mangan si amoniu. 

Lipsa unor echipamente pentru monitorizarea si transmiterea 

datelor in sistemul SCADA; 

2 Aductiune 

In vederea suplimentarii sursei de apa pentru asigurarea 

cerintei de debit la etapa de perspectiva este necesara reali-

zarea unor conducte de aductiune. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  

Degradari structurale la caminul adiacent rezervoarului (ca-

mera de vane); 

Pentru asigurarea compensarii debitelor orare si zilnice pre-

cum si a rezervei intangibile de incendiu la etapa de perspec-

tiva este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare. 

Statii de pom-

pare 

Pentru asigurarea debitului si presiunii pe reteaua de 

distributie la etapa de perspectiva, capacitatea actuala a 

statiei de pompare este insuficienta.  

Tratarea apei 

Avand in vedere calitatea apei subterane care nu este con-

forma cu prevederile Directivei 98/83/CE transpusa in 

Legislatia romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei po-

tabile”, completata si modificata cu Legea 311/2004, este 

necesar tratarea apei in vederea reduceri valorilor indicatori-

lor pentru fier, mangan si amoniu 

Constructii 

anexe - Pavili-

on administra-

tiv 

Lipsa unei constructii anexe de tip pavilion administrativ in 

vederea facilizarii modului de exploatare si intretinere a sis-

temului de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Lungimea retelei de distributie nu este suficienta pentru a 

avea acces la sistemul de distributie toti locuitorii din Comu-

na Gruiu; 

5 SCADA Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.23. – Sistem de alimentare cu apa Gruiu. 
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4.2.3.17 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PERIS 

Comuna Peris are o suprafata teritoriala de 6.762 ha si se afla la aproape 30 km distanta de Munici-

piul Bucuresti, accesul rutier fiind asigurat prin DN1 Bucuresti si Ploiesti sau prin DJ101A sau 

DJ101B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-111 - Localizare sistem zonal de alimentare cu apa Peris 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Peris, Balteni si Burias din cadrul UAT Peris. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Peris, la nivelul anului 2014, este: 

Sistemul de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Peris 

Peris 6.126 

Balteni 522 

Burias 1.500 

Total 8.148 

4.2.3.17.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa Peris este realizat prin programul SAPARD si este format din 

urmatoarele obiecte: 

- Sursa subterana constituita din 8 foraje;  

- Conducta de aductiune; 

- Gospodaria de apa: 

o statie de tratare; 

o rezervor de inmagazinare; 

o statie de pompare; 

o cladire administrativa;  
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- retea de distributie cu lungimea totala de 36.548 m (PEID De 63÷250mm). 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-112 - Schema sistemului de alimentare cu apa Peris 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

A – aductiune - asigura transportul apei de la captare la rezervoare; 

ST – instalatie de tratare a apei; 

R – rezervor de inmagazinare; 

SP – statii de pompare apa tratata in retea; 

RD – retea de distributie, transporta apa tratata; 

      – debitmetre 

Tabel 4.2.3.17-1 –Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Peris  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 8.148 8.864 9.723 

Populatia conec-
tata 

locuitor 4.864 4.000 8.148 

Rata de conectare % 60 45 91,17 

Grad contorizare % 100 100 100 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-
bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 91,17 

Sursa: Operatorul Local 
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4.2.3.17.1.1 Sursa de apa 

Sursa de apa este subterana, constituita din 8 foraje.  

Tabel 4.2.3.17-2 - Foraje sistem de alimentare cu apa Peris 

Nr.crt Foraj 
Adancime 

(m) 
Qexpl (l/s) Echipare Observatii 

1 F1 100 4 

Pompe sub-
mersibile tip 
Grundfos SP-

14A-10 

Realizate prin 
programul 
SAPARD 

2 F2 100 4 

3 F3 100 4 

4 F4 100 4 

5 F5 100 4 

6 F6 100 4 

7 F7 100 1.6 Realizate de 
autoritatile lo-

cale 
8 F8 100 4 

Total 32 - - 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.3.17.1.2 Calitatea apei 

Nu este cazul. 

4.2.3.17.1.3 Cantitatea de apa 

Nu sunt informatii. 

4.2.3.17.1.4 Aductiunea 

Conducta de aductiunea are o lungime totala de 1.286 m. 

Tabel 4.2.3.17-3 – Conducte de aductiune existente: 

Tronson 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 

Observatii 

De la forajele F1÷F6 110÷250 PEID 1.236 

Realizata 

prin pro-

gramul SA-

PARD 

De la forajele F7, F8 

- PEID 50 

Realizata de 

autoritatile 

locale 

Total 1.286 - 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.17.1.5 Gospodaria de apa 

Statii de tratare 

Tratarea apei pentru forajele F1÷F6 se realizeaza intr-o instalatie cu capacitatea de 22,2 l/s, 

si este compusa din obiectele descrise in continuare. 

Blocul de oxidare amplasat in interiorul unui container compartimentat astfel: 

Compartimentul 1:   
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- Trei recipiente metalice pentru oxidarea fierului, cu diametrul de 1,70m, avand fiec-are 

capacitatea de 3,3mc. 

Compartimentul 2:  

- Instalatie de preparare a aerului comprimat pentru actionarea vanelor pneumatice: 

Q=6mc/h, H=8 bar; 

- O statie de pompare cu (1+1) compartimente pentru spalarea filtrelor cu apa pota-bila: 

Q=65mc/h si H=20mCA; 

Compartimentul 3:  

-  Instalatie de preparare si dozare clor gazos pentru Q=22,2 l/s precum si instalatie de 

monitorizare clor rezidual. 

Blocul de filtrare amplasat in interiorul unui container si cuprinde: 

-  5 recipienti metalici pentru filtrarea apei sub presiune. 

-  O suflanta pentru asigurarea cantitatii de aer necesar pentru spalarea filtrelor: 

Q=120Nmc/h si H=7,00mcA; 

Rezervor pentru stocarea si omogenizarea namolului 

Ingrosator de namol  

Caminul de evacuare a apelor conventional curate in emisar 

Platformele de uscare 

Tratarea apei pentru forajele F7÷F8, se realizeaza in cadrul unui modul de tratare - potabilizare, 

realizat de asemenea din fonduri locale si care este amplasat adicent rezervorului metalic existent, 

dar si adiacent cladirii administrative. 

 

 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE GA PERIS (Q=22,2 l/s)

Apa bruta de la forajele F1 - F6

Apa bruta de la 

forajele F,F9

F1 F2 F3 F4

Statie de pompare

Rezervor de inmagazinare

Filtre 

multimedia

Recipiente contact

Cl2 

La retea distributie

F5

Modul potabilizare
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Rezervoare 

Sistemul actual este deservit de un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 1000 m3. 

Deficiente: 

Nu este cazul 

Statii de pompare 

Presiunea necesara in reteaua de distributie a apei din sistemul de alimentare cu apa Peris este asi-

gurata de o statie de pompare prevazuta cu doua grupuri de pompare, astfel:  

Statia de pompare este de tip container, asezata pe o fundatie de beton armat. 

Tabel 4.2.3.17-4 – Statii de pompare existente Peris 

Denumire 

statie pompare 

Debit 

(m3/h) 

Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 

(kW) 
Observatii 

Grup - SB1 

47,26 41 11 
2+1 turatie va-

riabila 

36 41 7,5 Pompa incendiu 

Grup – SB2 15 55 5,5 
2+1 turatie va-

riabila 

Deficiente: 

Nu este cazul 

4.2.3.17.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie aferenta sistemului de alimentare cu apa Peris, are o lungime de 36.551 m. 

Tabel 4.2.3.17-5 - Retelele de distributie Peris: 

Nr. 

Crt 
Amplasament 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 

Trama stradala 

a localitatii 

Peris 

63 

PEID 

8.831 

Realizati in anul 2010 

2 75 1.180 

3 90 2.229 

4 110 3.450 

5 125 3.154 

6 160 879 

7 200 614 

8 250 1.814 

9 Trama stradala 

a localitatilor 

Burias si 

63 

PEID 

3.685 

10 75 110 
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Nr. 

Crt 
Amplasament 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

11 
Balteni 

90 1.040 

12 110 4.028 

13 125 1.225 

14 160 4.312 

TOTAL 36.551 

4.2.3.17.1.7 Zone de protectie sanitara 

Nu s-au semnalat deficiente 

4.2.3.17.1.8 Exploatare si intretinere 

Sistemul de alimentare cu apa din comuna Peris este exploatat si intretinut de catre Operatorul pri-

vat SC MATRIXCOMP SRL. Operatorul asigura gestiunea propriu-zisa a serviciului de alimentare cu 

apa de pe raza de competenta a localitatii Peris, inclusiv administrarea, functionarea si exploatarea 

sistemelor de utilitati aferente acestora. 

Comuna Peris este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate procedu-

rile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – Canal IL-

FOV S.A. 

4.2.3.17.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.3.17.2.1 Consumul actual de apa  

In tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile de apa ȋn anul 2014 pe categorii de consumatori: 

(a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali si organizatii sociale / consum public. 

Consumul specific de apa a fost determinat de volumele anuale de apa facturate, raportate la 

numarul de abonati ai sistemului de alimentare cu apa. 
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Tabel 4.2.3.17-6 – Consumul curent de apa in Peris, in 2014 

Cererea de apa u.m. Valoare 

Consum de apa casnic 

106 m3/an 0,171 

m3/zi 467,96 

Consum de apa non-casnic 
106 m3/an 0,010 

m3/zi 28,49 

Consum total de apa (casnic + Non-casnic) 
106 m3/an 0,181 

m3/zi 496,45 

Consum specific casnic de apa l/om,zi 96,2 

Consum total specific de apa l/om,zi 102 

Sursa: Operatorul Local. 

4.2.3.17.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Nu sunt informatii. Sistemul de alimentare cu apa din comuna Peris este exploatat si intretinut de 

catre Operatorul privat SC MATRIXCOMP SRL.  

Intrucat prin proiect nu sunt prevazute investitii in sistemul de alimentare cu apa Peris, nu s-a inves-

tigat situatia existenta: nu s-au efectuat masuratori, nu s-a evaluat performanta sistemului. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul. 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.3.17.2.3 Proiectii ale cererii de apa 

Nu este cazul. 

4.2.3.17.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Nu este cazul. 

S.C. APA – Canal ILFOV S.A, dupa preluarea serviciilor, va avea in vedere prevederea lucrarilor ne-

cesare pentru asigurarea alimentarii cu apa a populatiei in conformitate cu prevederile Directivei Ca-

dru nr. 98/83/EC. 
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4.2.4 LOCALITATI CARE NU BENEFICIAZA DE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA 

 
4.2.4.1  SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CALDARARU - TANGANU 

Localitatile Caldararu si Tanganu sunt situate in comuna Cernica din judetul Ilfov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-113 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Caldararu - Tanganu 

Sistemul de alimentare cu deserveste localitatile Caldararu si Tanganu din cadrul UAT Cernica. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Caldararu Tanganu, la nivelul anului 2014, 

este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Caldararu 

Tanganu 

Caldararu 1.375 

Tanganu 3.355 

Total 4.730 

4.2.4.1.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

In prezent, sistemul de alimentare cu apa este reprezentat doar de o retea de distributie in 

localitatea Caldararu, realizat din fonduri locale. Din lipsa de fonduri, sistemul nu a fost executat in 

intregime, astfel, nu exista sursa de apa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-114 - Schema sistemului de alimentare cu apa Caldararu-Tanganu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cernica,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
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Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre 

Analiza sistemului de alimentare cu apa Caldararu-Tanganu  s-a realizat avand la baza 

considerente de natura tehnica, in evaluarea componentelor sistemului au fost inclusi pa-

rametri tehnici ai obiectelor aflate in diverse stadii de implementare, in anul de referinta 

2014. 

Tabel 4.2.4.1-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Caldararu-Tanganu 2014  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 4.730 5.064 5.521 

Populatia conectata locuitor 0 0 0 

Rata de conectare % 0 0 0 

Grad contorizare % 0 0 0 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 
romanesti si europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Regional SC Apa Canal Ilfov 

4.2.4.1.1.1 Sursa de apa 

Deficiente: 

Nu exista sursa de apa. 

4.2.4.1.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

Se estimeaza o calitate a apei subterane similara cu cea constatata la forajele executate pentru sis-

temul Cernica, cu depasiri ale concentratiilor maxime admise (CMA) prin Legea nr. 458/2002, la in-

dicatorii: amoniu, fier, mangan. 

Concluziile studiului de tratabilitate 

Nu este cazul. 

4.2.4.1.1.3 Cantitatea de apa 

Nu sunt date disponibile cu privire la consumurile de apa, populatia folosind surse proprii.  

Surse de apa potentiale: sursa subterana (daca sunt disponibile amplasamente pentru viitoare puturi 

forate si zona de protectie sanitara) sau conectarea la un sistem existent (de ex. Bucuresti).  

4.2.4.1.1.4 Aductiunea 

Deficiente: 

Nu exista conducta de aductiune. 
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4.2.4.1.1.5 Gospodaria de apa 

Tratarea apei 

Deficiente: 

Nu este cazul, nu exista instalatie de tratare a apei. 

Rezervoare 

Deficiente: 

Nu este cazul, nu exista rezervor de inmagazinare a apei pentru compensarea orara si zilnica a debi-

telor de consum.. 

Statii de pompare 

Deficiente: 

Nu este cazul, nu exista statii de pompare. 

Constructii anexe 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ care sa faciliteze desfasurarea activitatiilor 

de monitorizare, operare si intretinere a sistemului de distributie al apei.  

4.2.4.1.1.6 Retea de distributie 

In prezent, doar in localitatea Caldararu exista o retea de distributie care are o lungime totala de 

10.046 m, astfel: 

Tabel 4.2.4.1-2 - Retea distributie de apa Caldararu  

Nr. 

Crt. 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 32 87 

Realizata din fonduri locale 

in anul 2012 

2 40 659 

3 63 2.772 

4 90 1.600 

5 110 2.022 

6 160 2.906 

TOTAL 10.046  

Numarul de bransamente aferent retelei de distributie este de 874 bucati aflate in curs de realizare 

prin alte fonduri.  

Lucrarile au fost finalizate si receptionate putand fi conectate la sursa de apa dupa realizarea aceste-

ia.  

Deficiente: 

In prezent, in localitatea Caldararu reteaua de distributie nu este pusa in functiune, deoarece nu 

exista sursa de apa si numai o parte a localitatii beneficiaza de retele de distributie pe strazi, fiind 

necesare extinderi. 

In localitatea Tanganu nu exista retea de distributie. 
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4.2.4.1.1.7 Zone de protectie sanitara 

Nu este cazul 

4.2.4.1.1.8 Exploatare si intretinere 

Nu este cazul 

4.2.4.1.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.4.1.2.1 Consumul actual de apa  

Nu sunt date disponibile cu privire la consumurile de apa, populatia folosind surse proprii.  

4.2.4.1.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

In localitatea Caldararu sistemul de alimentare cu apa nu este pus in functiune datorita lipsei sursei 

de apa si ca urmare nu se pot prezenta informatii referitoare la balanta apei, respectiv un nivel actu-

al al pierderilor de apa. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.4.1.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.5. – Sistem de alimentare cu apa Tanganu – Caldararu. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect se va realiza asigurarea sistemului de apa cu o sursa potabila corespunzatoare 

normelor romanesti si europene astfel incata toata populatia sa beneficieze de o apa de calitate. 

Pentru proiectia consumului casnic de apa in anii urmatori, s-a aplicat o functie liniara pentru estima-

rea acestora. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare, in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). Dupa implementa-

rea proiectului, cu inglobarea masurilor anterior mentionate, se estimeaza imbunatatirea performan-

telor tehnice in privinta pierderilor. 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Gradul de conectare si contorizare a populatiei va fi de 100%; 
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 Consumul autorizat va fi calculat pe baza debitului mediu de consum (casnic, institutional - 

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi mentinute la maxi-

mum 3 % din volumul de apa produs si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin imple-

mentarea masurilor de management comercial adecvat; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrările noi (executate prin POIM) nu va depăși valoarea de 1,4 și pentru ce-

le care nu sunt puse in funcțiune valoarea 1,7. In funcție de valoarea ILI și a pierderilor 

unitare (pe m de presiune și branșament sau lungime de conductă de distribuție) utiliza-

te și in cadrul formulei UARL definită anterior, a fost calculat CARL pentru lucrările amin-

tite. Pentru sistemul dezvoltat în anul 2023 ILI calculat este de 1,56 iar NRW nu va de-

păși 10% din volumul anual intrat în rețeaua de distribuție; 

 Trendul de variație a ILI va fi cel mult constant până în 2030 și apoi crescător din cauza 

vitezei de degradare a lucrărilor in raport cu ritmul reabilitărilor. In medie față de anul 

implementării, trebuie menținută o rată de creștere a ILI de maxim 2% pe an luând în 

considerare că este un sistem nou, operat și întreținut adecvat și în continuă extindere. 

În acest mod ILI nu va depăși 2,40 iar NRW, 13% din volumul anual intrat în rețeaua de 

distribuție în 2045; 

 Atât densitatea branșamentelor cât și numărul de locuitori pe gospodărie au tendință de 

creștere în perspectiva 2045. Acest aspect a fost luat în considerare la stabilirea numă-

rului de branșamente și a lungimii rețelei necesare la calculul UARL.  

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

referinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul esti-

mat si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 

– 20% din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual produs și NRW pentru anii de perspectivă au rezultat prin însumarea compo-

nentelor obținute așa cum s-a explicat în paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 se regasesc in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.5. – Studiu balanta apa potabila Caldararu – Tanganu. 

Tabel 4.2.4.1-3 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Caldararu – 

Tanganu 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 683,75 1.095,23 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 676,98 1.084,39 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum totatl intrat in 

sistem – volum vandut) 
m3/zi 74,47 151,81 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 10,89 13,86 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 
m3/zi 43,87 109,53 
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Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

tratare 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 6,48 10,10 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 28,03 46,19 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,56 2,40 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.4.1-4 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul Caldararu – Tanganu 

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 4730 5.521 5.711 6.176 6.621 7.035 7.412 

Populatie 
conectata 

pers. - 5.521 5.711 6.176 6.621 7.035 7.412 

Consum 
specificde 
apă casnică 

l/om zi - 90 90 95 100 100 105 

Consum 
casnic de 
apă  

m3/an - 181.365 187.606 214.153 241.667 256.778 284.065 

m3/zi - 496,89 513,99 586,72 662,10 703,50 778,26 

Consum 
non-casnic  

de apă 

m3/an - 41.024 42.522 46.280 52.359 56.303 60.287 

m3/zi - 112,39 116,50 126,80 143,45 154,25 165,17 

Consum to-
tal de apă 
(Casnic + 
non-casnic) 

m3/an - 222.389 230.128 260.433 294.026 313.080 344.352 

m3/zi - 609,28 630,49 713,52 805,55 857,75 943,43 

NRW 

m3/an - 27.182 28.128 31.827 39.643 46.251 55.413 

m3/zi - 74,47 77,06 87,20 108,61 126,72 151,82 

% - 10,89% 10,89% 10,89% 11,88% 12,87% 13,86% 

Cererea to-
tală de apă, 
inclusiv 
NRW 

m3/an - 249.571 258.256 292.260 333.669 359.332 399.765 

m3/zi - 683,76 707,55 800,71 914,16 984,47 1.095,25 
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Odata cu investitiile prevazute (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de apa a tu-

turor locuitorilor, cresterea gradului de confort prin extinderea sistemului de canalizare etc), 

incepand cu anul 2030 se va inregistra o crestere a consumului de apa pentru consumatorii casnici  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe sistemul de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II – Anexa 3 

– Sectiunea 3.3.5. – Sistem de alimentare cu apa Caldaru – Tanganu. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.4.1-5 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Caldara-

ru - Tanganu  

Debit u.m. Valoare Valoare 

Q zi med m3/zi 800,71 1.095,95 

Q zi max m3/zi 1.040,94 1.423,82 

Q orar max m3/h 103,86 134,98 

Q med m3/an 292.260 399.765 

An de perspectiva 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionarea sursa, aductiune, tratare, inmagazinare; 

 **anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.4.1.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Cele doua localitati Caldararu si Tanganu sunt zone urbane din judetului Ilfov, cu o dezvoltare conti-

nua. Astfel, sunt preconizate cresteri ale numarului de consumatori, implicit a cerintelor de debit dis-

tribuite in sistem, cereri care nu pot fi asigurate prin capacitatea sistemului existent.  

De asemenea, o deficienta majora, o reprezinta lipsa unei surse de apa. Din acest motiv, reteaua de 

distributie existenta in localitatea Caldararu nu este pusa in functiune. 

O alta deficienta majora o reprezinta lipsa retelei de distributie din localitatea Tanganu. 
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Tabel 4.2.4.1-6 – Deficiente sistem de alimentare cu apa Caldararu-Tanganu 

Element Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 
Cele doua localitati Caldararu si Tanganu nu au asigurata 

sursa de apa. 

2 Aductiune Nu exista conducte de aductiune  

3 
Gospodarii 

de apa 

Rezervoare Nu exista   

Statii pompare Nu exista 

Tratarea apei Nu exista 

Constructii ane-

xe – Pavilion 

administrativ 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ 

pentru crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de 

operare si intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4 Reteaua de distributie 

Reteaua de distributie Caldararu nu este pusa in functiune, 

deoarece nu este asigurata sursa de apa. 

Reteaua de distributie existenta nu asigura accesul la apa 

pentru toti locuitorii localitatii.;  

In localitatea Tanganu nu exista retea de distributie. 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 - Sectiunea 9.2.6. – Sistem de alimentare cu apa Tanganu - Caldararu. 
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4.2.4.2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA JILAVA 

Localitatea Jilava cu o suprafata de 2.830 ha, este situata la extremitatea sud-vestica a municipiului 

Bucuresti, de-a lungul drumului DN5 si a caii ferate ce leaga Bucurestiul de Giurgiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2-115 - Incadrarea in zona a sistemului de alimentare cu apa Jilava 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Jilava, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Jilava Jilava 13.181 

Total 13.181 

4.2.4.2.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

In prezent localitatea Jilava nu dispune de alimentare cu apa in sistem centralizat care sa asigure 

furnizarea de apa potabila de o calitate corespunzatoare catre consumatori. 

Cu toate acestea exista o retea de distributie care nu acopera decat o parte a localitatii si care pana 

in anul 2012 a avut o conexiune la ANB care a fost inchisa in urma rezilierii contractului dintre 

primarie si ANB. Mentionam ca in aceasta perioada operarea retelei de distributie a fost facuta de 

catre primarie si nu operatorul AICI. 

Un grup de agenti economici din platforma S.C. Bumbacaria Romana S.A., Gara Jilava, o zona 

restransa de  blocuri de locuinte, ansamblul rezidential Gloria, Penitenciarului Jilava si cativa agenti 

economici sunt alimentati temporar cu apa dintr-un sistem aflat in proprietatea privata a 

operatorului economic Bumbacaria Romana.  
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Figura 4.2.4-1 Schema sistemului de alimentare cu apa Jilava 

Legenda obiectelor aferente sistemului de alimentare cu apa: 

S (PS) – Sursa de apa subterana; 

RD – retea de distributie; 

      – debitmetre. 

Tabel 4.2.4.2-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Jilava  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018 – 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 13.181 14.341 15.728 

Populatia conectata locuitor 0 0 8.936 

Rata de conectare % 0 0 0 

Grad contorizare % 0 0 0 

Populatia alimentata cu 
apa potabila de o calitate 

conforma cu normele 

romanesti si europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Local 

4.2.4.2.1.1 Sursa de apa 

Pentru folosinta locala (grupuri sanitare, udat spatii verzi, spalat platforme) in cadrul primariei, dis-

pensarului, scolilor nr.1 si nr. 2, gradinitelor nr.1 si nr. 2 si politie exista o sursa subterana constitui-

ta din 8 foraje care nu indeplineste conditiile de potabilitate si care sunt autorizate sa furnizeze nu-

mai apa pentru uz menajer. 

Deficiente: 

Nu exista o sursa de apa sigura, pentru alimentarea locuitorilor din Jilava. Pentru forajele existente 

s-au constatat depasiri maxime de valori la indicarii amoniu, fier, mangan. Nici din punct de vedere 

microbiologic nu se incadreaza in limitele corespunzatoare. 
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4.2.4.2.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute  

In urma analizelor efectuate in anul 2014 de catre DSP Bucuresti, pe probe de apa de la 6 dintre fo-

raje, au fost confirmate depasiri de concentratii maxime admise prin Legea nr. 258/2002 la indicato-

rii fizico-chimici.  

In Volumul II – Anexa 9 – Sectiunea 9.4.1.1 – Studiu privind calitatea apei potabile Jilava, studiu 

efectuat pentru a lua in calcul posibilitatea realizarii unui sistem de alimentare cu apa cu sursa pro-

prie (sursa subterana) s-au efectuat analize pe probe de apa din forajul F8 amplasat in incinta Scolii 

Generale nr. 2 pentru care s-au confirmat depasiri maxim admise pentru indicatorii: 

- amoniu 1,49 mg/l; 

- fier 0, 049 mg/l; 

- mangan 0,048 mg/l. 

Celelalte foraje sunt contaminate microbiologic. 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate prezentat in Volumul II - Anexa 9 – Sectiunea 9.5.1 – Studiu tra-

tabilitate Jilava, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizare avand ca scop: 

- eliminarea fierului; 

- eliminarea amoniului; 

- reducerea incarcarii organice; 

- dezinfectie finala.    

Conform recomandarilor Studiului de tratabilitate filiera de tratare ar fi: 

- eliminarea fierului si manganului prin oxidare cu clor si retinere pe mediu filtrant (nisip 

manganizat sau Pyrolox); 

- eliminarea amoniului prin clorare la breakpoint si reducerea incarcarii organice dizolvate prin 

adsorbtie in filtre cu carbune activ granular; 

- dezinfectie finala cu clor.    

4.2.4.2.1.3 Cantitatea de apa 

In prezent localitatea Jilava nu are asigurata alimentarea cu apa ȋn sistem centralizat. 

Pentru consumatorii care beneficiaza de alimentare cu apa de la SC Bumbacaria Romana, nu au fost 

disponibile informatii privind consumurile de apa.  

4.2.4.2.1.4 Aductiune 

Deficiente: 

Sistemul nu dispunde de conducte de aductiune. 

4.2.4.2.1.5 Gospodaria de apa 

Nu este cazul. 

Deficiente: 

Nu exista gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, statie de tratare, constructii anexe). 

4.2.4.2.1.6 Retea de distributie 

Reteaua de distributie din localitatea Jilava nu asigura accesul la serviciul de alimentare cu apa pen-

tru toti locuitorii localitatii.  
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Reteaua de distributie existenta se prezinta astfel: 

Tabel 4.2.4.2-2 - Retelele de distributie Jilava: 

Nr. 

Crt 
Amplasament 

Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 

(m) 
Observatii 

1 

Soseaua 

Giurgiului 

(DN5) 

250 otel 2.765 

Realizata in 1970, preluata in 

anul 2007 de catre Primarie –

numar mare de avarii 

inregistrate dupa preluare. 

Nefunctionala din anul 2012 

datorita rezilierii contractului 

de furnizare apa potabila de 

catre ANB (HCL 30.08.2012) 

2 
Pe strazile 

localitatii Jilava 
 PEID 18.012 

Receptionata in anul 2013 

insa nu este pusa in 

functiune, nu este asigurata 

sursa de apa. 

TOTAL 20.777 - 

Pe traseul retelei de alimentare cu apa exista in zona Arteca un camin de vane din beton cu dimensi-

unile in plan 3m X 2,5m X 2m, care a deservit ca punct de bransare la reteaua ANB. 

Caminul nu este deteriorat si nu prezinta inflitratii fiind echipat cu: 

- conducta din otel Dn 250mm; 

- vana Dn 100 mm, PN10 blindata; 

- vana Dn 100 mm, PN10 2 buc.; 

- filtru impuritati Dn100, PN 10; 

- compensator de montaj Dn 100, PN 10; 

- apometru Dn100. 

Deficiente: 

Este necesara reabilitarea tronsonului de retea din localitatea Jilava, parte a conductei de legatura 
dintre sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti si sistemul de alimentare cu apa al lo-
calitatii Jilava, ca urmare a numeroaselor avarii inregistrate.  

Pentru asigurarea accesului la serviciul de alimentare cu apa a tuturor locuitorilor, este necesara ex-

tinderea retelei de distributie in localitatea Jilava. 

4.2.4.2.1.7 Zone de protectie sanitara 

Deficiente: 

Nu este cazul. 

4.2.4.2.1.8 Exploatare si intretinere 

Comuna Jilava este aderata la ADIA Ilfov, dar pana in momentul de fata nu au fost finalizate proce-

durile de preluare a serviciilor, in sensul includerii acesteia in aria de deservire a S.C. APA – Canal 

ILFOV S.A.. 
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4.2.4.2.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.4.2.2.1 Consumul actual de apa  

Nu exista informatii cu privire la consumul actual de apa.  
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4.2.4.2.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Nu este cazul 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.4.2.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II - Anexa 3 – Sectiunea 3.3.15. – Sistem de alimentare cu apa Jilava. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect, se urmareste realizarea unui sistem de apa corespunzator, care sa asigure ali-

mentarea cu apa a locuitorilor din Jilava cu o apa de o calitate in concordanta cu prevederile Directi-

vei 98/83/CE transpusa in Legislatia romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, com-

pletata si modificata cu Legea 311/2004. Astfel, se preconizeaza o crestere a consumului de apa si o 

conectare mai mare la sistemul centralizat de apa. 

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

Pentru Jilava, prognoza consumului non-casnic s-a facut tinandu-se cont de dezvoltarea previzionata 

a unor noi facilitati de cazare, invatamant etc. ca urmare a finalizarii proiectului ELIS si a celorlalte 

facilitati de cercetare legate de acesta. 

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.3.2.1 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea 

avariilor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand 

automatizare si control SCADA la nivel local (debitmetre, traductori de presiune). 

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice.  

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Pierderile aparente vor fi in 2023 la maximum 1,5 % din volumul de apa produs si intrat in 

sistem.  

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

 ILI pentru lucrarile noi (retele si bransamente) nu va depasi valoarea de 1,00; 

 Pentru anul de perspectiva 2045 ILI nu va creste peste valoarea de 2. Trendul de vari-

atie a ILI va fi cel mult constant pana in 2030 si apoi crescator din cauza degradarii lu-

crarilor in raport cu ritmul reabilitarilor. Dar in medie fata de anul implementarii, o rata 

de crestere a ILI de maxim 3% pe an este normala pentru sistemele cu un management 

de gestionare adecvat pe parcursul dezvoltarii lor. In acelasi timp s-a verificat ca NRW 

sa nu creasca fata de anul implementarii peste 20% limita maxima recomandata de 

normative pentru sistemele reabilitate. In cazul de fata o crestere a ILI la 1,90 induce o 

crestere a NRW la 16,04%; 

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

ferinta este obtinuta pe baza modelului hidraulic al retelei cunoscand consumul estimat 

si faptul ca NRW pentru sisteme noi si reabilitate trebuie sa apartina intervalului 10 – 
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20% din volumul intrat in sistem. Pentru anul 2045 modelul hidraulic a luat in consid-

erare o extindere a retelei in zonele indicate de PUG proportionala cu cresterea de popu-

latie; 

 Calculul UARL se face utilizand formula explicata in capitolele anterioare si presiunea 

medie obtinuta pe baza modelului hidraulic. CARL va fi calculat in functie de ILI apreciat 

asa cum a fost explicat si UARL; 

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

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt aratate in Volumul II – Anexa 

9 – Sectiunea 9.6.1.12. – Studiu balanta apa potabila Jilava. 

Tabel 4.2.4.2-3 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 1.984,92 3.374,64 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 1.984,92 3.374,64 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum totatl intrat in 

sistem – volum vandut) 
m3/zi 165,03 541,15 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 8,31 16,04 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 98,86 355,19 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 4,98 10,53 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 62,93 71 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,00 1,90 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 
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Tabel 4.2.4.2-4 - Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Jilava 

Cererea 

de apa 
Unitati 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populatie persoane 13.181 15.728 16.269 17.593 18.862 20.041 21.114 

Populatie 

racordata 
persoane - 15.728 16.269 17.593 18.862 20.041 21.114 

Consum 

specific 

de apa 

l/om zi - 95 95 100 100 105 110 

Consum 

casnic de 

apa 

m3/an - 545.360 564.118 642.157 688.464 768.086 847.727 

m3/zi - 1.494,14 1.545,53 1.759,33 1.886,20 2.104,35 2.322,54 

Consum 

non-

casnic  de 

apa 

m3/ an - 118.899 124.111 141.273 151.460 168.977 186.497 

m3/zi - 325,75 340,03 387,05 414,96 462,95 510,95 

Consum 

total de 

apa (Cas-

nic + 

non-

casnic) 

m3/ an - 664.259 688.229 783.430 839.924 937.063 1.034.224 

m3/zi - 1.819,89 1.885,56 2.146,38 2.301,16 2.567,30 2.833,49 

NRW 

m3/ an - 60.236 69.501 94.783 126.815 169.594 197.521 

m3/zi - 165,03 190,41 259,68 347,44 464,64 541,15 

% - 8,31     16,04 

Cererea 

totala de 

apa inclu-

siv pier-

derile de 

apa  

m3/ an - 724.494 757.730 878.213 966.739 1.106.657 1.231.745 

m3/zi - 1.984,92 2.075,97 2.406,06 2.648,60 3.031,94 3.374,64 
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Odata cu investitiile prevazute prin POIM (extinderea retelei de distributie, conectarea la sistemul de 

apa a locuitorilor, cresterea gradului de confort, s.a.) se va inregistra o crestere a consumului de 

apa.  

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se regaseste in Volumul II- 

Anexa 3 – Sectiunea 3.3.15. – Sistem de alimentare cu apa Jilava. 

Un sumar al acestor debite este prezentat in tabelul urmator: 

Tabel 4.2.4.2-5 – Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Jilava  

Debit u.m. Valoare Valoare 

Q zi med m3/zi 2.406,6 3.374,64 

Q zi max m3/zi 3.248,19 4.555,77 

Q orar max m3/h 204,12 265,75 

Q med m3/an 878.213 1.231.745 

An de perspectiva 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionarea sursa, tratare, inmagazinare; 

 **anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.4.2.3  Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

In localitatea Jilava sistemul de alimentare cu apa nu corespunde de o calitate a apei la sursa in con-

cordanta cu prevederile Directivei 98/83/CE transpusa in Legislatia romaneasca de Legea 458/2002 

„Calitatea apei potabile”, completata si modificata cu Legea 311/2004. Sursa de apa existenta nu es-

te conforma nici calitativ (conform buletine analiza) si nici sanitar (zone de protectie sanitara inexis-

tente).   

Tabel 4.2.4.2-6 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Jilava 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa 
Actuala sursa de apa nu este potabila, nu este in concordanta 

cu prevedirile Directivei 98/83/CE transpusa in Legislatia 

romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, 
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Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

completata si modificata cu Legea 311/2004. 

Este necesara asigurarea locuitorilor cu sursa de apa 

corespunzatoare. 

2 Aductiune 

Pentru a transporta debitul necesar la sursa de apa la rezervo-

rul de inmagazinare se impune realizarea unor conducte de 

aductiune. 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  Nu este asigurata capacitatea de inmagazinare 

Statii de pom-

pare 
Nu exista  

Tratarea apei Nu exista 

Constructii 

anexe - Pavili-

on administra-

tiv 

Nu exista constructii anexe de tip pavilion administrativ pentru 

crearea de facilitati in desfasurarea activitatilor de operare si 

intretinere a sistemului de alimentare cu apa. 

4 
Reteaua de distributie 

 

Reteaua de distributie nou realizata nu are o sursa de apa cali-

tativa si nu este pusa in functiune. 

Reteaua veche realizata in anul 1970 este nefunctionala. 

Este necesara extinderea retelei de distributie, pentru a asigu-

ra accesul la o apa de calitate pentru toti locuitorii . 

5 SCADA 

Lipsa unui concept de operare SCADA, cu preluarea 

informatiilor de natura tehnica la nivel local si transmiterea 

acestora catre dispeceratul central, care sa optimizeze 

functionarea sistemului. 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.9.14. – Sistem de alimentare cu apa Jilava. 
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4.2.4.3 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PETRACHIOAIA 

Comuna Petrachioaia este aszata in partea central-estica a judetului, la limita cu judetul Ialomita, pe 

malurile Mostistei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4-2 Localizare sistem zonal de alimentare cu apa Petrachioaia 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste localitatile Petrachioaia, Maineasca, Surlari si Vanatori din 

cadrul UAT Petrachioaia. 

Numarul de locuitori din sistemul de alimentare cu apa Petrachioaia, la nivelul anului 2014, este: 

Sistem de 

alimentare 

cu apa 

Localitati 
Populatie 

(2014) 

Petrachioaia 

Petrachioaia 2.207 

Maineasca 435 

Surlari 680 

Vanatori 512 

Total 3.834 

4.2.4.3.1 Infrastructura existenta de alimentare cu apa 

Comuna Petrachioaia nu dispune in prezent de sistem centralizat de alimentare cu apa. Sursa de apa 

pentru locuitorii comunei o reprezinta fantanile individuale (puturi sapate), iar apa din aceste fantani 

nu corespunde din punct de vedere calitativ prescriptiilor legale privind potabilitatea apei destinate 

consumului. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mosti%C8%99tea


 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
346 

Tabel 4.2.4.3-1 – Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa Petrachioaia  

Indicator u.m 

Situatie curenta 

Existent an 

2014 

In curs de fina-

lizare (estimare 

an 2018– 

populatie 

aditional conec-

tata) 

Total (raportat 

la an 2023) 

Populatie totala locuitor 3.843 0 3.843 

Populatia conec-
tata 

locuitor 0 0 0 

Rata de conectare % 0 0 0 

Grad contorizare % 0 0 0 

Populatia alimen-
tata cu apa pota-
bila de o calitate 
conforma cu nor-
mele romanesti si 

europene 

% 0 0 0 

Sursa: Operatorul Local 

4.2.4.3.1.1 Sursa de apa 

Nu exista sistem de alimentare cu apa pentru Comuna Petrachioaia. 

4.2.4.3.1.2 Calitatea apei 

Concluziile studiului de calitate a apei brute 

In urma studiului de calitate al apei anexat in Volumul II- Anexa 9 – Sectiunea 9.4.1.9. – Studiu pri-

vind calitatea apei in Petrachioaia au fost confirmate depasiri de concentratii maxime admise con-

form Legii nr. 458/2002 la indicatorul fier, mangan si amoniu. 

Valorile maxime ale parametrilor pentru apa de amestec din foraje este cea din tabelul urmator:  

Tabel 4.2.4.3-2 – Valorile parametrilor fizico-chimici ai apei brute din forajele Petrachioaia 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

pH  7,5 7,6 7,8 6,5 – 9,5 

Turbiditate  NTU <1 <1 <1 5 

Conductivitate µS/cm 750 780 800 2500 

Alcalinitate mval/l    - 

Duritate totala 0G 6,9 8,2 11,5 ≥5 

Carbon Organic To-

tal/Dizolvat 
mgC/l 0,2 0,5 1,1 

Nici o modifi-

care anorma-

la 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 0,4 0,55 0,95 5 

Amoniu mg/l 0,4 0,55 0,75 0,5 



 

 
 

STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,  

in perioada 2014-2020 
347 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

Mangan µg/l 40 75 120 50 

Fier  µg/l 100 180 250 200 

Arsen µg/l 1 3 5 10 

Calciu  20 24 30 - 

Sulfat mg/l 50 78 100 250 

Sulfuri si Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrati mg/l <1 <1 <1 50 

Nitriti mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din 

proiectare 
oC 

0,5 oC pana la 25,0 oC 

Temperatura influentului se considera ca 

ramane intre limitele mentionate in orice peri-

oada. 

Concluziile studiului de tratabilitate  

In cadrul studiului de tratabilitate prezentat in Volumul II - Anexa 9 – Sectiunea 9.5.9. – Studiu tra-

tabilitate Petrachioaia, au fost analizate diverse solutii pentru potabilizare avand ca scop: 

- eliminarea fierului; 

- eliminarea amoniului; 

- reducerea incarcarii organice; 

- dezinfectie finala.    

Conform recomandarilor studiului de tratabilitate schema de tratare adoptata este: 

- Preoxidare cu clor (a fierului si amoniului la breakpoint) ; 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului; 

- Coagulare-Floculare ; 

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia; 

- Filtrare pe CAG; 

- Dezinfectie. 

4.2.4.3.1.3 Cantitatea de apa 

Surse de apa potentiale:   

Sursele disponibile sunt: sursa subterana (puturi forate). 

4.2.4.3.1.4 Aductiunea 

Nu exista sistem de alimentare cu apa pentru Comuna Petrachioaia. 

4.2.4.3.1.5 Gospodaria de apa 

Nu exista sistem de alimentare cu apa pentru Comuna Petrachioaia. 
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4.2.4.3.1.6 Retea de distributie 

Nu exista sistem de alimentare cu apa pentru Comuna Petrachioaia. 

4.2.4.3.1.7 Zone de protectie sanitara 

Nu este cazul 

4.2.4.3.1.8 Exploatare si intretinere 

Nu este cazul 

4.2.4.3.2 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

4.2.4.3.2.1 Consumul actual de apa  

Nu este cazul. 

4.2.4.3.2.2 Pierderi de apa in situatia existenta 

Nu este cazul. 

Masuratori de debite in sistemul existent 

Nu este cazul 

Indicatori privind performanta actuala a sistemului de distributie 

Nu este cazul 

4.2.4.3.2.3 Proiectii ale cerintei de apa 

Elemente detaliate, principiile de calcul dar si algoritmii acestora, sunt cuprinse atat in Capitolul 7 cat 

si in Volumul II – Anexa 3 – Sectiunea 3.3.25. – Sistem de alimentare cu apa Petrachioaia. 

Premizele pentru care s-a stabilit prognoza consumului non-casnic sunt prezentate anterior, in sub-

capitolul 4.1.3.3 Proiectii ale cerintei de apa. 

Evolutia prognozata a consumului casnic 

Prin acest proiect se urmareste realizarea unui sistem de alimentare cu apa, astfel incat, populatia 

comunei Petrachioaia aiba acces la o apa de calitate in conformitate cu prevederile Directivei 

98/83/CE transpusa in Legislatia romaneasca de Legea 458/2002 „Calitatea apei potabile”, comple-

tata si modificata cu Legea 311/2004. Dupa implementarea proiectului, se prognozeaza cresterea 

consumului de apa datorita cresterii gradului de confort al populatiei prin realizarea infrastructurii de 

apa si canalizare.  

Evolutia prognozata a consumului non-casnic  

In prezent consumul non-casnic este redus, in special din cauza ariei reduse de deservire cu retele 

de canalizare. Apreciem insa ca va exista o dezvoltare in special a institutiilor odata cu cresterea 

populatiei, dar si activitatilor comerciale si a micii industrii.  

Evolutia prognozata a pierderilor de apa 

Masurile necesare pentru reducerea si mentinerea pierderilor la un nivel optim sunt descrise mai sus, 

la subcapitolul 4.1.4 „Balanta apei – informatii generale” iar pentru identificarea si remedierea avarii-

lor pe retelele de distributie, se propune crearea unui concept modern de operare, inclunzand auto-

matizare si control SCADA la nivel local.  

Dupa implementarea proiectului si inglobarea masurilor anterior mentionate se estimeaza 

imbunatatirea performantelor tehnice in privinta pierderilor: 

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

perspectiva pe urmatoarele considerente:  

 Gradul de conectare si contorizare a populatiei va fi de 100%; 
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 Consumul autorizat va fi calculat pe baza debitului mediu de consum (casnic, institutional - 

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

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

incendii si intretinere retea; 

 Pierderile aparente impreuna cu consumul autorizat nefacturat vor fi mentinute la maxi-

mum 3% din volumul de apa produs si intrat in sistem. Aceasta va fi posibila prin imple-

mentarea masurilor de management comercial adecvat; 

 Pierderile reale au fost calculate apreciind ca: 

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

 Trendul de variatie a ILI va fi cel mult constant pana in 2030 si apoi crescator din cauza 

degradarii lucrarilor in raport cu ritmul reabilitarilor. Dar in medie fata de anul imple-

mentarii, o rata de crestere a ILI de maxim 2,5% pe an este normala pentru un sistem 

nou cu un management adecvat pe parcursul dezvoltarii lui. In cazul de fata o crestere a 

ILI la 2,19 induce o crestere a NRW la 13% fata de anul implementarii proiectului; 

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

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

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

din volumul de apa distribuit; 

 Volumul anual intrat in sistem si NRW pentru anii de perspectiva au rezultat prin insumarea 

componentelor obtinute asa cum s-a explicat in paragrafele anterioare.  

Balantele de apa estimate pentru perspectiva anilor 2023 si 2045 sunt prezentate in Volumul II – 

Anexa 9 – Sectiunea 9.6.1.22. – Studiu balanta apa potabila Petrachioaia. 

Tabel 4.2.4.3-3 - Indicatori ai pierderilor de apa pentru sistemul de alimentare cu apa Petrachioaia 

Nr.crt

* 
Indicator U.M. 

An de referinta 

2023 2045 

2.2.1 Volum total intrat in sistem (volum la sursa) m3/zi 416,21 815,79 

2.2.8 Total volum apa produsa (la iesirea din unitatile 

de productie) 
m3/zi 

396,39 776.94 

2.5.1 Total apa nefacturata (Volum intrat in sistem 

- volum vandut) 
m3/zi 59,46 139,85 

2.5.2 Procent apa nefacturata (exclusiv pierderi 

tehnologice la Gospodaria de apa) 
% 14,29 17,14 

2.5.3 Pierderi reale de apa (pierderi fizice) in retea 

(exclusiv pierderile tehnologice in Statia de 

tratare 

m3/zi 32,76 78,15 

2.5.4 Procent pierderi reale (pierderi fizice) in 

retea (exclusiv pierderile tehnologice in 

Statia de tratare) 

% 8,27 10,06 

2.5.5 Pierderi reale de apa pe bransamente, 

(2.5.3/2.1.5) 
l/racord/zi 19,65 35,69 

2.5.8 Indicele de scurgere din infrastructura retelei 

de distributie ( ILI asa cum este definit IWA ) 
- 1,41 2,16 
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*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul de “Indicatori de performanta” 

care este inclus in Volumul II, Anexe - Anexa 6.1 – Indicatori de performanta. Numerele de ordine 

din tabelul de mai sus sunt identice cu numerele curente ale indicatorilor de performanta.  

Un sumar al prognozelor privind cerinta de apa pentru perioada aferenta orizontului de proiectare 

2045 este prezentat mai jos: 

Tabel 4.2.4.3-4  -  Proiectia cerintei viitoare de apa pentru sistemul de alimentare cu apa 

Petrachioaia 

Cererea de 
apă 

u. m. 2014 2023 2025 2030 2035 2040 2045 

Populație pers. 3.834 4.575 4.733 5.118 5.487 5.830 6.142 

Populatie co-
nectata 

pers. - 4.575 4.733 5.118 5.487 5.830 6.142 

Consum 
specificde apă 
casnică 

l/om zi - 70,00 70 80 85 95 100 

Consum cas-
nic de apă  

m3/an - 116.891 120.928 149.446 170.234 202.155 224.183 

m3/ zi - 320,25 331,31 409,44 466,40 553,85 614,20 

Consum non-
casnic  de apă 

m3/ an - 13.324 13.959 15.696 18.059 20.186 22.534 

m3/ zi 0,00 36,50 38,24 43,00 49,48 55,30 61,74 

Consum total 
de apă (Cas-
nic + non-
casnic) 

m3/ an - 130.215 134.887 165.141 188.294 222.341 246.717 

m3/ zi 0,00 356,75 369,55 452,44 515,87 609,15 675,94 

NRW 

m3/ an - 21.702 22.481 27.523 33.849 42.951 51.045 

m3/ zi 0,00 59,46 61,59 75,41 92,74 117,67 139,85 

% 0,00 14,29% 14,29% 14,29% 15,24% 16,19% 17,14% 

Cererea totală 
de apă, inclu-
siv NRW 

m3/ an - 151.918 157.368 192.665 222.143 265.292 297.762 

m3/ zi - 416,21 431,14 527,85 608,61 726,83 815,79 
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Odata cu investitiile prevazute prin POIM prin realizarea sistemului de alimentare cu apa si conecta-

rea tuturor locuitorilor precum si realizarea sistemului de canalizare va creste gradul de confort al 

populatiei. 

 

Estimare debite caracteristice 

Detalierea debitelor de calcul pe fiecare sistem de alimentare cu apa se gaseste in Volumul II Anexa 

3 – Sectiunea 3.3.25 – Sistem de alimentare cu apa Petrachioaia. 

Un sumar al acestor debite este prezentat ȋn tabelul urmator: 

Tabel 4.2.4.3-5 - Sumarul debitelor de dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Petrachi-

oaia  

Debit u.m. Valoare 

Q zi med m3/zi 527,85 815,79 

Q zi max m3/zi 686,2 1060,52 

Q orar max m3/h 71,9 106,89 

Q med m3/an 192.665 297.762 

An de perspectiva 2030* 2045** 

*anul de perspectiva pentru dimensionare sursa, tratare, inmagazinare 

**anul de perspectiva pentru dimensionare retea de distributie 

4.2.4.3.3 Deficiente principale din sistemul de alimentare cu apa 

Tabel 4.2.4.3-6 - Deficiente sistem de alimentare cu apa Petrachioaia 

Nr. 

Crt. 
Componente Deficiente principale 

1 Sursa de apa Nu exista sursa de apa 

2 Aductiune Nu exista conducte de aductiune 

3 
Gospodaria 

de apa 

Rezervoare  Nu exista rezervoare 

Statii de pom-

pare 
Nu exista statii de pompare 

Tratarea apei Nu exista statii de tratare 

4 Reteaua de distributie Nu exista retea de distributie 

Pentru remedierea deficientelor identificate mai sus, s-au prevazut masuri de investitie necesare, 

prezentate in Capitolul 9 – Sectiunea 9.2.24. – Sistem de alimentare cu apa Petrachioaia. 


