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3.3. BREVIAR DE CALCUL ȘI CERINȚE DE PROIECTARE 

3.3.1. Sistem de alimentare cu apă Glina 

Baza pentru verificarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Glina este următorul: 

An Locuitori 

2015 9556 

2023 11152 

2025 11536 

2030 12475 

2045 14972 

În prezent, Glina dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă implementat în 2011 aflat intr-un 

stadiu avansat de conformare din punct de vedere al cerințelor directivelor europene, necesitând 

extinderi reduse ale rețelelor de apă și canalizare. În continuare se va face un calcul de verificare a 

principalelor facilități de aducțiune, captare și distribuție a apei din rețeaua București pentru a verifica 

disponibilitatea cel puțin în perspectiva anului 2045. 

3.3.1.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.1.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1072,30 12,41 44,68 12,41 1393,99 16,13 108,61 30,17 

2025 1110.10 12.85 46.25 12.85 1443.13 16.70 109.35 30.38 

2030 1268.08 14.68 52.84 14.68 1648.51 19.08 116.22 32.28 

2035 1431.06 16.56 59.63 16.56 1860.38 21.53 121.87 33.85 

2040 1527.34 17.68 63.64 17.68 1985.55 22.98 121.25 33.68 

2045 1693.86 19.60 70.58 19.60 2202.02 25.49 125.66 34.91 

3.3.1.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.1.1-2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 
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temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda 

si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda 

si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.1.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de 
locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.1.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 
  

Numar de locuitori 

Procent 

din 

populatie 

racordata 

la apa 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11152 11152 100 90 1003,68 11,62 41,82 11,62 1,30 1304,78 15,10 1,84 99,97 27,77 

2025 11536 11536 100 90 1038,24 12,02 43,26 12,02 1,30 1349,71 15,62 1,79 100,39 27,89 

2030 12475 12475 100 95 1185,13 13,72 49,38 13,72 1,30 1540,66 17,83 1,65 106,15 29,49 

2035 13375 13375 100 100 1337,50 15,48 55,73 15,48 1,30 1738,75 20,12 1,53 110,67 30,74 

2040 14211 14211 100 100 1421,10 16,45 59,21 16,45 1,30 1847,43 21,38 1,41 108,57 30,16 

2045 14972 14972 100 105 1572,06 18,20 65,50 18,20 1,30 2043,68 23,65 1,30 111,03 30,84 
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3.3.1.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.1.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11152 3.57 39,85 0,46 1,66 0,46 1,30 51,81 0,60 1,84 3,97 1,10 

2025 11536 3.57 41,23 0,48 1,72 0,48 1,30 53,59 0,62 1,79 3,99 1,11 

2030 12475 3.75 46,81 0,54 1,95 0,54 1,30 60,85 0,70 1,65 4,19 1,16 

2035 13375 3.75 50,19 0,58 2,09 0,58 1,30 65,24 0,76 1,53 4,15 1,15 

2040 14211 3.75 53,32 0,62 2,22 0,62 1,30 69,32 0,80 1,41 4,07 1,13 

2045 14972 3.75 56,18 0,65 2,34 0,65 1,30 73,03 0,85 1,30 3,97 1,10 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.1.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 28,76 0,33 1,20 0,33 1,30 37,39 0,43 3,00 4,67 1,30 

2025 30,63 0,35 1,28 0,35 1,30 39,82 0,46 3,00 4,98 1,38 

2030 36,15 0,42 1,51 0,42 1,30 46,99 0,54 3,00 5,87 1,63 

2035 43,38 0,50 1,81 0,50 1,30 56,39 0,65 3,00 7,05 1,96 

2040 52,92 0,61 2,20 0,61 1,30 68,79 0,80 3,00 8,60 2,39 

2045 65,62 0,76 2,73 0,76 1,30 85,31 0,99 3,00 10,66 2,96 

3.3.1.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 
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Tabel 3.3.1.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul 
Qs zi max Qs or max 

Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 
 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 1.694,84 128,43 2 10 2.50 1 

2030 1.913,78 134,92 2 10 2.50 1 

2045 2.647,66 151,10 2 10 2.50 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.1.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 
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După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.1.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie  

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 217.50 269,69 487,19 42,37 8.00 338,97 

2030 217.50 283,33 500,83 47,84 8.00 382,76 

2045 217.50 317,30 534,80 66,19 8.00 529,53 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.1.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 
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Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.1.2 -3 – Calculul volumului de compensare  

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 
Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 1.694,84 0.35 593,19 1.419,35 1500 

2030 1.913,78 0.35 669,82 1.553,41 1600 

2045 2.647,66 0.35 926,68 1.991,02 2000 

Menționăm că în prezent Comuna Glina preia prin cele 3 stații de repompare (Glina, Cățelu și 

Manolache) debitul necesar distribuției utilizând rezervoarele existente, ce insumează o capacitate de 

235 m3, pentru aspirația pompelor și stocarea unor volume tampon. In ultima perioadă stațiile de 

repompare sunt ocolite, nefiind necesară ridicarea presiunii apei preluate din artera București. 

3.3.1.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.1.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med 
      Qs zi max 

  

     Qs or max 

  

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,01 

1,18 1,19 1274,14 14,75 1656,38 19,17 129,06 35,85 

2025 1,16 1,17 1303,72 15,09 1694,84 19,62 128,43 35,67 

2030 1,15 1,16 1472,14 17,04 1913,78 22,15 134,92 37,48 
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2035 1,16 1,17 1680,67 19,45 2184,87 25,29 143,12 39,76 

2040 1,18 1,19 1814,84 21,01 2359,30 27,31 144,07 40,02 

2045 1,19 1,20 2036,66 23,57 2647,66 30,64 151,10 41,97 

3.3.1.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.1.4 -2 – Calculul debitului necesar la sursă 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 
Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 20,30 5,64 2182,03 25,25 

2030 Vri / 24 = 20,87 5,8 2414,61 27,95 

2045 Vri / 24 = 22,28 6,19 3299.89 36,83 

  Tabel 3.3.1.4 -3 – Debite de necesare aducțiune, stații de repompare și reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 137,62 38,23 172.73 47.98 

2030 143,93 39,98 176.27 48.96 

2045 160,31 44,53 182.92 50.81 

Tabel 3.3.1.4 -4 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru verificare aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s) 
 sarcina 
(m/m) 

S1 535 
Racord Apa 

Nova 1 225 50.8 1.65 0.0117 

S2 353 1 2 225 35 1.12 0.0056 

S3 1,653 2 GA GLINA 225 32 1.05 0.0050 
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S5 2,611 2 

GA 

Manolache 90 2 0.42 0.0028 

S4 36 GA CATELU 1 140 16 1.38 0.0147 

Tabel 3.3.1.4 -5 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru verificare aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

Racord Apa Nova 65.18 103.68 40 

GA Manolache 60 88.07 28 

GA GLINA 56.07 87.27 31 

GA CATELU 65 96.91 32 

1 64.99 97.44 32 

2 62.01 95.47 33 

Din tabelul anterior rezultă că sistemul de aducțiune este adecvat din punct de vedere capacitate 

pentru a transporta debitul necesar distribuției așa cum a fost calculat la premizele proiectului POIM în 

perspectiva. Cele două tabele centralizatoare cu parametri pe bare şi parametri în noduri, prezentate 

anterior, se regăsesc în schema de calcul anexă a acestui breviar (Anexa 3.4.1). 

Din punct de vedere al capacităților de pompare existente (27,78 l/s – Glina; 9,16 l/s – Cățelu; 2,08 

l/s Manolache) acestea sunt capabile să asigure debitul distribuit în perspectiva. Dacă vom lua in 

considerare intenția operatorului de a utiliza rezervoarele existente pentru stocarea volumelor 

necesare funcționării hidranților exteriori alocând pentru acestea pompe speciale atunci perspectiva de 

utilizare se prelungește peste anul 2030. 

In concluzie sistemul se poate considera conformat la ipotezele de calcul POIM cel puțin până in anul 

2030. fiind necesară numai extinderea capetelor de rețea cu cca 2200 m de conducte. 
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3.3.2. Sistem de alimentare cu apă Bălăceanca-Poşta 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Poșta şi Bălăceanca este următorul: 

An Locuitori 

2015 3.820 

2023 4.459 

2025 4.612 

2030 4.987 

2045 5.986 

În prezent, Poșta-Bălăceanca dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare și inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

la nivelul anului 2030 iar extinderile pentru retelele de distributie se vor realiza pentru etapa de 

perspectiva la nivelul anului 2045. 

3.3.2.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturorbeneficiarilor/utilizatorilor. 

 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Qor,max = 
1000

1

24
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.2.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 497,73 5,76 20,74 5,76 658,93 7,63 71,92 19,98 

2025 515,17 5,96 21,47 5,96 669,72 7,75 71,31 19,81 

2030 588,09 6,81 24,50 6,81 764,51 8,85 80,24 22,29 

2035 659,06 7,63 27,46 7,63 856,78 9,92 88,69 24,64 

2040 703,17 8,14 29,30 8,14 914,12 10,58 93,46 25,96 

2045 774,80 8,97 32,28 8,97 1007,24 11,66 101,83 28,29 
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3.3.2.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.2.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe 

strazi, fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.2.1 - 3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  



STUDIU DE FEZABILITATE  
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 

17 

Tabel 3.3.2.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Anul 

Numar de 
locuitori               

Procent din 
populatie 

racordata la 
canalizare 

q specific  Q zi med Q or med K zi 
   Q zi max 

  
K o 

  Q or max 

  

Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 4.459 4.459 100 90 401,31 4,64 16,72 4,64 1,30 521,70 6,04 2,56 55,64 15,46 

2025 4.612 4.612 100 90 415,08 4,80 17,30 4,80 1,30 539,60 6,25 2,54 57,20 15,89 

2030 4.988 4.988 100 95 473,86 5,48 19,74 5,48 1,30 616,02 7,13 2,51 64,33 17,87 

2035 5.347 5.347 100 100 534,70 6,19 22,28 6,19 1,30 695,11 8,05 2,47 71,54 19,87 

2040 5.682 5.682 100 100 568,20 6,58 23,68 6,58 1,30 738,66 8,55 2,44 74,98 20,83 

2045 5.986 5.986 100 105 628,53 7,27 26,19 7,27 1,30 817,09 9,46 2,41 81,89 22,75 
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3.3.2.1.2. Necesarul de apă Non – Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.2.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de 

locuitori 
q specific Q zi med Q or med 

K zi 

Q zi max 

K o 

Q or max 

Anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 4.459 18,96 84,53 0,98 3,52 0,98 1,30 109,89 1,27 2,56 11,72 3,26 

2025 4.612 18,96 87,43 1,01 3,64 1,01 1,30 113,66 1,32 2,54 12,05 3,35 

2030 4.988 19,91 99,29 1,15 4,14 1,15 1,30 129,08 1,49 2,51 13,48 3,74 

2035 5.347 19,91 106,44 1,23 4,43 1,23 1,30 138,37 1,60 2,47 14,24 3,96 

2040 5.682 19,91 113,11 1,31 4,71 1,31 1,30 147,04 1,70 2,44 14,93 4,15 

2045 5.986 19,91 119,16 1,38 4,96 1,38 1,30 154,90 1,79 2,41 15,53 4,31 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.2.1 - 6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11,88 0,14 0,50 0,14 2,30 27,33 0,32 4,00 4,56 1,27 

2025 12,66 0,15 0,53 0,15 1,30 16,45 0,19 3,00 2,06 0,57 

2030 14,94 0,17 0,62 0,17 1,30 19,42 0,22 3,00 2,43 0,67 

2035 17,92 0,21 0,75 0,21 1,30 23,30 0,27 3,00 2,91 0,81 

2040 21,87 0,25 0,91 0,25 1,30 28,42 0,33 3,00 3,55 0,99 

2045 27,11 0,31 1,13 0,31 1,30 35,25 0,41 3,00 4,41 1,22 

3.3.2.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 
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Tabel 3.3.2.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul 

Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               

nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

2025 751,58 80,03 1 5 2,50 2 

2030 857,95 90,04 1 5 2,50 2 

2045 1.169,32 118,21 1 10 2,50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.2.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x Te  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Te x Qs orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Qs orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 
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După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.2.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu şi de avarie ale rezervorului de 
înmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul 

de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 57.00 168,05 225,05 20.63 8.00 150,32 

2030 57.00 189,09 246,09 22.56 8.00 171,59 

2045 111.00 248,24 359,24 30.89 8.00 233,86 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.2.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

< 5.000 loc. 0.500 

5.001 – 10.000 loc. 0.400 

10.001 – 20.000 loc. 0.350 

20.001 – 50.000 loc. 0.300 

50.001 – 100.000 loc. 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 
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Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform 

NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de 

scoatere din funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.2.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 
Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       (conf 

NP 133) 

Coeficient "a" 
Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                     (m3) (m3) (m3) 

2025 751,58 0,5 375,79 751,16 800 

2030 857,95 0,5 428,98 846,65 900 

2045 1.169,32 0,4 467,73 1.060,84 1100 

In prezent există în GA Poșta două rezervoare de 300 m3 fiecare. Capacitatea totală este insuficientă 

în raport cu necesarul calculat pentru perspectiva perioadei de implementare a proiectului. 

3.3.2.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.2.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med 
     Qs zi max 

  
   Qs or max 

  

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,01 

1,11 1,12 558,56 6,46 739,47 8,56 80,71 22,42 

2025 1,11 1,12 578,14 6,69 751,58 8,70 80,03 22,23 

2030 1,11 1,12 659,96 7,64 857,95 9,93 90,04 25,01 

2035 1,12 1,13 747,92 8,66 972,30 11,25 100,65 27,96 

2040 1,14 1,15 807,05 9,34 1049,16 12,14 107,26 29,80 

2045 1,15 1,16 899,48 10,41 1169,32 13,53 118,21 32,84 

3.3.2.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 
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QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.2.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 
Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 9,38 2,6 976,63 11,30 

2030 Vri / 24 = 10,25 2,85 1104,04 12,78 

2045 Vri / 24 = 14,97 4,16 1528,57 17,69 

Sursa existentă poate asigura un debit de cca. 5,72 l/s insuficientă in raport cu necesarul calculat 

pentru perspectiva perioadei de implementare a proiectului.  

Soluția tehnică selectată propune preluarea intregului debit necesar din rețeaua de distribuție 

București. Pentru conductele de aducţiune, in urma calculelor de modelare hidraulică, au rezultat 

următorii parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in anexa schema 

conducta aductiune apa POSTA-BALACEANCA – Anexa3.4.2: 

Tabel 3.3.2.4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s) 
 sarcina 
(m/km) 

S1 2546 RacordANB 
Rezervor 

Glina 
180 17.69 0.91 

0.0050 

S2 8270 SRP GLINA 
GA POSTA 

BALACEANC

A 

180 17.69 0.91 

0.0050 

S3 4 GA GLINA  SRP GLINA 180 17.69 0.91 0.0050 

Tabel 3.3.2.4 -3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

Racord ANB 63.68 103.68 40 

GA GLINA 56.07 91.3 35 

SRP GLINA 56.07 91.3 4 

GA Posta 
Balaceanca 

58 66.94 9 

Lugimea totala a conductei de aducţiune este de 10686 m şi este impărţită pe diametre astfel:  
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Lungime  

(m) 

Diametru 

 (mm) 

Tronson 

2546 180 
Pct. de racord- SRP 

Glina 

8274 180 SRP Glina- GA Poşta 

SRP Glina va cuprinde un grup de repompare apă la GA Poșta cu caracteristicile: Q = 18 l/s (64,8 

m3/h) și H = 45 m.  

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu toate extinderile necesare şi a 

pompelor din cadrul staţiei de pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi 

prezentate in tabelul următor: 

Tabel 3.3.2.4 -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 99,23 27,56 75,46 20,96 

2030 109,15 30,32 82,41 22,89 

2045 137,73 38,26 123,31 34,25 

 

Debitul ditribuit pentru consum necesar în perspectiva se va realiza prin adăugarea unui grup de 

pompe având caracteristicile Qtotal = 137,73 m3/h și H = 50 m.  

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică şi verificarea la funcţionarea hidranţilor 

exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de alimentare cu apă Poşta-

Bălăceanca”. 

3.3.2.5. Statia de tratare 

Inainte de intrarea în rezervoarele de ânmagazinare, se va asigura clorinarea debitului de apă 

suplimentar preluat din reteaua Bucuresti. 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.  Se prezintă mai jos un 

calcul de verificare a capacitatii existente.  

Parametri de proiectare 

Debitul necesar din reteaua București:   QIc=18.0 l/s = 64.8 m3/h 

Debit de dimensionare:  64.8 m3/h 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie 

 

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.16 

Capacitate aleasa dozatoare Kg/h 0.5 
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(1+1 buc) 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.03 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0.5 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 46.6 

nr. Butelii 50 kg  buc. 1 

 

 

3.3.3. Sistem de alimentare cu apă Pantelimon 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Pantelimon este următorul: 

An Locuitori 

2015 29393 

2023 36911 

2025 38729 

2030 43186 

2045 55424 

În prezent, orasul Pantelimon dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru sistemul de alimentare cu apa se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 

2045. 

3.3.3.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.3.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 4696,10 54,35 195,67 54,35 6104,93 70,66 346,56 96,27 

2025 5009,97 57,99 208,75 57,99 6512,96 75,38 367,02 101,95 

2030 5649,62 65,39 235,40 65,39 7344,51 85,01 407,12 113,09 

2035 6567,58 76,01 273,65 76,01 8537,85 98,82 465,43 129,29 

2040 7430,31 86,00 309,60 86,00 9659,40 111,80 560,05 155,57 

2045 8344,05 96,57 347,67 96,57 10847,26 125,55 627,91 174,42 

3.3.3.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 
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Tabel 3.3.3.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.3.1 -3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.3.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 
  

Numar de 

locuitori 

Procent 

din 

populatie 

racordata 

la apa 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 36911 36911 100 103 3801,83 44,00 158,41 44,00 1,30 4942,38 57,20 1,33 273,59 76,00 

2025 38729 38729 100 105 4066,55 47,07 169,44 47,07 1,30 5286,51 61,19 1,32 290,24 80,62 

2030 43186 43186 100 105 4534,53 52,48 188,94 52,48 1,30 5894,89 68,23 1,29 317,07 88,07 

2035 47504 47504 100 110 5225,44 60,48 217,73 60,48 1,30 6793,07 78,62 1,26 358,04 99,46 

2040 51605 51605 100 115 5934,58 68,69 247,27 68,69 1,30 7714,95 89,29 1,35 432,93 120,26 

2045 55424 55424 100 120 6650,88 76,98 277,12 76,98 1,30 8646,14 100,07 1,34 482,44 134,01 
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3.3.3.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 
„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.3.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori 
q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 36911 3.55 131,03 1,52 5,46 1,52 1,30 170,34 1,97 1,33 9,43 2,62 

2025 38729 3.55 137,49 1,59 5,73 1,59 1,30 178,73 2,07 1,32 9,81 2,73 

2030 43186 3.55 153,31 1,77 6,39 1,77 1,30 199,30 2,31 1,29 10,72 2,98 

2035 47504 4.40 209,02 2,42 8,71 2,42 1,30 271,72 3,14 1,26 14,32 3,98 

2040 51605 4.40 227,06 2,63 9,46 2,63 1,30 295,18 3,42 1,35 16,56 4,60 

2045 55424 4.55 252,18 2,92 10,51 2,92 1,30 327,83 3,79 1,34 18,29 5,08 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.3.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 135,74 1,57 5,66 1,57 1,30 176,47 2,04 2,50 18,38 5,11 

2025 147,55 1,71 6,15 1,71 1,30 191,81 2,22 2,50 19,98 5,55 

2030 184,43 2,13 7,68 2,13 1,30 239,76 2,78 2,50 24,98 6,94 

2035 230,54 2,67 9,61 2,67 1,30 299,70 3,47 2,50 31,22 8,67 

2040 288,18 3,34 12,01 3,34 1,30 374,63 4,34 2,50 39,02 10,84 

2045 360,22 4,17 15,01 4,17 1,30 468,29 5,42 2,50 48,78 13,55 

Calculul necesarului de apă pentru stropit strazi şi udat spaţii verzi 

Norma de apă pentru stropit spaţii verzi asigurată este de 1,5 l/m2, zi. 

Necesarul de apă pentru stropitul străzilor spalat piețe și ȋntreținerea zonelor de interes general a fost 

luat ȋn considerare la valoarea de 1,5 l/om, zi. 

Table 3.3.3.1- 7 – Consumul de apă pentru stropit strazi si spatii verzi 

Numar de 
locuitori               

q 
specific  

Q zi med Q or med K zi 
Q zi max 

  
K o 

Q or max 
  

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 36911 17,00 627,49 7,26 26,15 7,26 1,30 815,73 9,44 1,33 45,16 12,54 

2025 38729 17,00 658,39 7,62 27,43 7,62 1,30 855,91 9,91 1,32 46,99 13,05 

2030 43186 18,00 777,35 9,00 32,39 9,00 1,30 1010,55 11,70 1,29 54,35 15,10 

2035 47504 19,00 902,58 10,45 37,61 10,45 1,30 1173,35 13,58 1,26 61,84 17,18 

2040 51605 19,00 980,50 11,35 40,85 11,35 1,30 1274,64 14,75 1,35 71,53 19,87 

2045 55424 19,50 1080,77 12,51 45,03 12,51 1,30 1405,00 16,26 1,34 78,40 21,78 

3.3.3.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  
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Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.3.1 -8 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul 
Qs zi max Qs or max 

Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 
 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 7.951,88 448,10 2 20 2.5 1 

2030 8.967,13 497,06 2 20 2.5 1 

2045 14.237,03 824,13 2 25 2.5 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.3.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 
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V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.3.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 433.50 941,02 1.374,52 198,80 4.00 795,19 

2030 433.50 1.043,83 1.477,33 224,18 4.00 896,71 

2045 541.50 1.730,67 2.272,17 355,93 2.00 711,85 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.3.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 
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Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 4 ore, respectiv 2 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.3.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 
Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 7.951,88 0.3 2.385,56 4.555,27 4600 

2030 8.967,13 0.3 2.690,14 5.064,18 5100 

2045 14.237,03 0.250 3.559,26 6.543,28 6600 

Rezervoarele de inmagazinare existente cumulează cca. 4000 m3 din care 1600 m3 in GA Pantelimon 

și 2400 m3 în GA Dobroești. Rezerva de inmagazinare este inferioară valorii necesare în perioada de 

implementare a proiectului. Deficitul de inmagazinare in etapa de perspectiva este de 2600 m3. 

3.3.3.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.3.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul ks kp ks*kp 

Qs zi med 
               Qs zi max 

  
             Qs or max 

  

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,18 1,24 5801,06 67,14 7541,38 87,28 428,10 118,92 

2025 1,16 1,22 6116,83 70,80 7951,88 92,04 448,10 124,47 

2030 1,16 1,22 6897,79 79,84 8967,13 103,79 497,06 138,07 

2035 1,18 1,24 8112,89 93,90 10546,75 122,07 574,94 159,71 

2040 1,20 1,27 9399,79 108,79 12219,73 141,43 708,50 196,81 

2045 1,25 1,31 10951,56 126,75 14237,03 164,78 824,13 228,92 
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3.3.3.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.3.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 
Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 57,27 15,91 9326,4 107,94 

2030 Vri / 24 = 61,56 17,1 10444,46 120,88 

2045 Vri / 24 = 94,67 26,3 16509,2 191,08 

Debitul surselor existente (QIc) se prezintă astfel:  

- GA Pantelimon : 39,3 l/s; 

- GA Dobroești : 12 l/s; 

- Racord ANB : 9 l/s. 

In consecință debitul la sursă existent (60,3 l/s) este mai mic dacât valorile calculate anterior pentru 

perspectiva perioadei de implementare a proiectului.  

Față de 2045 deficitul la sursă este de 130,8 l/s. 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu toate extinderile necesare şi a 

pompelor de apă potabilă s-au utilizat debitele aferente anului 2045 prezentate in tabelul următor: 

Tabel 3.3.3.4 -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 437,23 121,45 466,18 129,49 

2030 483,86 134,40 498,82 138,56 

2045 796,13 221,15 774.42 215.12 
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Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Pantelimon”. 

Debitul distribuit in sistemul existent (QIIc) se prezintă astfel:  

- GA Pantelimon : 43,8 l/s; 

- GA Dobroești : 13,4 l/s; 

- Racord ANB : 10 l/s. 

Valoarea debitului distribuit existent (67,2 l/s) este inferioară debitelor calculate perspectiva perioadei 

de implementare a proiectului.  

În perspectiva anului 2045 deficitul distribuit pentru consum este de 153,9 l/s. 

Soluția tehnică selectată pentru asigurarea debitelor necesare în perspectiva anului 2045 prevede pe 

de o parte suplimentarea sursei Dobroești și pe de alta a debitului distribuit direct din rețeaua 

București. In acest sens se prevede o conductă de aducțiune din rețeaua București până la GA 

Dobroești pentru un debit de 36 l/s. La aceasta se va adauga conducta de aducțiune a apei din 

rețeaua de distribuție București pentru un debit distribuit direct în Pantelimon de 113,6 l/s. Pe aceeași 

conductă va fi transportat și debitul sursă pentru GA2 Brănești de cca. 35,8 l/s.   

In continuare prezentăm calculele aducțiunilor amintite: 

Tabel 3.3.3.4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune Pantelimon 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s)  sarcina (m/m) 

S1 1,723 Racord ANB SRP PANTELIMON 450 149 1.21 0.0028 

Tabel 3.3.3.4 -3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune Pantelimon 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren 

(m) 
piezo(m)  (m H2O) 

Racord Apa Nova 61.2 91.2 30 

SRP PANTELIMON 75 86.4 11 

Conducta de aducta de aducţiune ANB-Pantelimon este prezentată schematic în Anexa 3.4.3, iar 

lungimea totală a acesteia este de 1723 m pe diametrul De 450 mm. 

Stația de pompare SRP Pantelimon va cuprinde un grup de pompare cu caracteristicile: Qtotal = 

537,40 m3/h (149,4l/s), H=36m. 
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Tabel 3.3.3.4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune Dobroesti 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s)  sarcina (m/km) 

S1 3,742 Racord ANB GA DOBROIESTI 250 36 0.94 3.549 

Tabel 3.3.3.4 -3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune Dobroesti 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren 

(m) 
piezo(m) 

 (m 

H2O) 

Racord ANB 69.9 97.19 29 

GA DOBROIESTI 80 85 5 

Conducta de aducta de aducţiune ANB-Pantelimon este prezentată schematic în Anexa 3.4.4, iar 

lugimea totala a acesteia este de 3742 m. 

3.3.3.5. Statia de tratare din Gospodaria de apa Pantelimon 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a amoniului la breakpoint) 

-  Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

Parametri de proiectare 

Debitul sursei:  QIc=39.3 l/s = 141.48 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim- 43.2 l/s=155.52 m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 
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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 Total/Dizolvat mgC/l 0,98 1,7 2,5 Nici o modificare 
anormală 

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  20 24 35 - 

Sulfat mg/l 4 16 23 250 

Sulfuri și Hidrogen sulfurat µg/l <20 <20 <20 100 

Nitrați mg/l <0,1 1,6 5,5 50 

Nitriți mg/l <0,1 0,1 0,12 0,5 

Gama temperaturilor din 
proiectare 

oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 
limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 103.8 

Volum necesar 1 compartiment m3 52 

Adancime apa m 3.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.50 x 4.30 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 7.75 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 
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Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 25.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 13 

Adancime apa m 3.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.50 x 1.10 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.21 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 3.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 1.9 

Adancime apa m 1.30 

Dimensiuni utile (B x L) m 1.00 x 1.50 

Gradient de viteza s-1 502 

Putere necesara agitator kW 0.2 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 38.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 19.5 

Adancime apa m 3.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 2.30 

Gradient de viteza s-1 76 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 155.6 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 2.00 x 3.00 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 3 

Debit pe filtru m3/h 51.88 

Diametru filtru mm 2200 

Viteza de filtrare realizată m/h 13.65 

EBCT min 4.83 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 60 
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 m3/h 228 

Volum de apă la o spălare m3 111.5 

 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 5 

Debit pe filtru m3/h 31.13 

Diametru filtru mm 2200 

Viteza de filtrare realizată m/h 8.19 

EBCT min 9.52 

Debit de spălare m3/h,m2 16 

 m3/h 60.8 

Volum de apă la o spălare m3 20.3 

Instalaţia de clorinare clor gazos- preoxidare 

Doza clor necesară mg/l 18.12 

Debit necesar clor Kg/h 2.82 

Capacitate pompe dozatoare 

existente (1+1 buc) 

g/h 4000 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 2030 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.182 

Dozare pudra Kg/h 0.03 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 11.3 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 100 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie 

Doza clor necesară mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,39 

Capacitate pompe dozatoare 

existente (1+1 buc) 

g/h 500 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum necesar de stocat kg 280 

Instalaţia de clorinare- corectie şi volum stocare pentru corectie 

Doza clor necesară mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,08 

Capacitate pompe dozatoare 

existente (1+1 buc) 

g/h 200 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 56 
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Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar)) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 

Debit de tratat (debitul pompei 

de spalare) 

m3/h 228 

Dozare pudra Kg/h 0.046 

Concentratia solutiei  % 0.1 

Debit necesar solutie l/h 45.6 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 32.2 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l 
de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 
 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 1.8 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 3.11 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 2.5 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 2.5 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 293.8 

Volum necesar bazin m3 200 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 100 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.05x13.1 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă  m3/h 12.2 

Inălţime pompare m 8 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

37.1 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 293.8 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,126 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,010 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 34.21 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,85 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 293.0 
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Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0.052 

Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,78 

Suprafata platformei       m2 9.00 

Inaltime strat namol       m 0,09 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 3 x 3 m (suprafata 

9 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

160 m3 avand dimensiunile: 

Adancime= 2.14 m 

Lungime= 8.7 m 

Latime= 8.6 m 

3.3.3.6. Statia de tratare din Gospodaria de apa Dobroesti 

Tehnologia de tratare a apei din cele 2 foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului 

include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

-  Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

 

Parametri de proiectare 

Debitul sursei:  QIc =12.0 l/s = 43.2 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim= 13.2 l/s=47.52 m3/h 
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Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

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 

Alcalinitate mval/l  4,9 6,5 - 

Duritate totala 0G  9,2 9,8 ≥5 

Carbon Organic Total/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  30 40 60 - 

Sulfat mg/l 80 120 160 250 

Sulfuri și Hidrogen sulfurat µg/l <0,01 <0,01 <0,01 100 

Nitrați mg/l 2 3,7 6 50 

Nitriți mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din proiectare oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne 

între limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 31.7 
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Volum necesar 1 compartiment m3 16 

Adancime apa m 2.00 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 3.20 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 2.35 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 7.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 4.0 

Adancime apa m 2.0 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 1.610 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.13 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 1.2 

Volum necesar 1 compartiment m3 0.6 

Adancime apa m 1.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 0.65 x 0.7 

Gradient de viteza s-1 514 
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Putere necesara agitator kW 0.03 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 11.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 5.9 

Adancime apa m 2.00 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 1.30 

Gradient de viteza s-1 66 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 47.5 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 5.30 x 2.00 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 2 

Debit pe filtru m3/h 23.76 

Diametru filtru mm 2000 

Viteza de filtrare realizată m/h 7.57 

EBCT min 8.0 
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Debit de spălare filtre  m3/h,m2 60 

 m3/h 188.4 

Volum de apă la o spălare m3 125.60 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 2 

Debit pe filtru m3/h 23.76 

Diametru filtru mm 2000 

Viteza de filtrare realizată m/h 7.57 

EBCT min 9.52 

Debit de spălare m3/h,m2 16 

 m3/h 50.2 

Volum de apă la o spălare m3 33.5 

Instalaţia de clorare clor gazos- preoxidare 

Doza clor necesară mg/l 5.52 

Debit necesar clor Kg/h 0.26 

Capacitate aparate clorare 

(1+1 buc) existente 

g/h 4000 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 189 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l 
de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 0.5 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 0.95 

Concentratia solutiei     100,00% 
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Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 0.7 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h .9 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.48 

Dozare pudra Kg/h 0.02 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 7.6 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 17 

Instalaţia de clorare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie – instalatie existenta 

Doza clor necesară mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.12 

Capacitate dozator  g/h 200 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 85.5 

Recipienti 562 kg Buc. 1 

Instalaţia de clorare- corectie  

Doza clor necesară mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,024 

Capacitate dozator  g/h 200 

Durata depozitare reactiv zi 30 
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Volum stocare reactiv kg 17 

Recipienti 562 kg Buc. 1 

Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 

Debit de tratat (debitul 

pompei) 

m3/h 5.9 

Dozare pudra Kg/h 0.001 

Concentratia solutiei  % 0.1 

Debit necesar solutie l/h 1.2 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 0.85 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 142.3 

Volum necesar bazin m3 110 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 55 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 4.0x5.5 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă  m3/h 5.9 

Inălţime pompare m 10 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

12.8 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 142.3 
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Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,09 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,010 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 11.42 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,28 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 142.1 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0.02 

Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,26 

Suprafata platformei       m2 4.00 

Inaltime strat namol       m 0,06 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

110 mc avand dimensiunile: 

Adancime= 3.0 m 

Lungime= 5.3 m 

Latime= 6.9 m 

 

 

3.3.4. Sistem de alimentare cu apă Brănești 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  
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La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Brăneşti este următorul: 

An Locuitori 

2015 11516 

2023 13440 

2025 13902 

2030 15034 

2045 18043 

În prezent, comuna Brăneşti dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru sistemul de alimentare cu apa se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 

2045. 

3.3.4.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 
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- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.4.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1699,26 19,67 70,80 19,67 2209,04 25,57 143,52 39,87 

2025 1759,84 20,37 73,33 20,37 2287,79 26,48 142,84 39,68 

2030 2005,39 23,21 83,56 23,21 2607,01 30,17 167,68 46,58 

2035 2161,34 25,02 90,06 25,02 2809,74 32,52 178,89 49,69 

2040 2398,90 27,77 99,95 27,77 3118,57 36,09 196,72 54,65 

2045 2641,78 30,58 110,07 30,58 3434,32 39,75 215,19 59,78 

3.3.4.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.4.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu 

instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima 

continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara 

canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara canalizare 1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, 1,30 1,40 



STUDIU DE FEZABILITATE  
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

51 

cu prepararea individuala a apei calde  

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, 

cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.4.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de 
locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.4.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 

locuitori 

Procent 

din 

populatie 

racordata 

la apa 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 13440 13440 100 95 1276,80 14,78 53,20 14,78 1,30 1659,84 19,21 1,52 105,02 29,17 

2025 13902 13902 100 95 1320,69 15,29 55,03 15,29 1,30 1716,90 19,87 1,45 104,00 28,89 

2030 15034 15034 100 100 1503,40 17,40 62,64 17,40 1,30 1954,42 22,62 1,50 122,10 33,92 

2035 16118 16118 100 100 1611,80 18,66 67,16 18,66 1,30 2095,34 24,25 1,48 129,01 35,84 

2040 17126 17126 100 105 1798,23 20,81 74,93 20,81 1,30 2337,70 27,06 1,46 141,97 39,44 

2045 18043 18043 100 110 1984,73 22,97 82,70 22,97 1,30 2580,15 29,86 1,44 154,72 42,98 
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3.3.4.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.4.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 13440 26,18 351,86 4,07 14,66 4,07 1,30 457,42 5,29 1,52 28,94 8,04 

2025 13902 26,18 363,96 4,21 15,16 4,21 1,30 473,14 5,48 1,45 28,66 7,96 

2030 15034 27,49 413,27 4,78 17,22 4,78 1,30 537,25 6,22 1,50 33,56 9,32 

2035 16118 27,49 443,07 5,13 18,46 5,13 1,30 575,99 6,67 1,48 35,46 9,85 

2040 17126 27,49 470,78 5,45 19,62 5,45 1,30 612,01 7,08 1,46 37,17 10,32 

2045 18043 27,49 495,99 5,74 20,67 5,74 1,30 644,78 7,46 1,44 38,66 10,74 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.4.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 70,60 0,82 2,94 0,82 1,30 91,78 1,06 2,50 9,56 2,66 

2025 75,19 0,87 3,13 0,87 1,30 97,75 1,13 2,50 10,18 2,83 

2030 88,72 1,03 3,70 1,03 1,30 115,34 1,33 2,50 12,01 3,34 

2035 106,47 1,23 4,44 1,23 1,30 138,41 1,60 2,50 14,42 4,00 

2040 129,89 1,50 5,41 1,50 1,30 168,86 1,95 2,50 17,59 4,89 

2045 161,07 1,86 6,71 1,86 1,30 209,39 2,42 2,50 21,81 6,06 

3.3.4.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.4.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 2,669.08 166.65 2 10 2.50 2 

2030 3,041.52 195.62 2 10 2.50 2 

2045 4,144.86 259.72 2 10 2.50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.4.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 
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După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.4.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul 

de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 219.00 349.96 568.96 66.73 8.00 533.82 

2030 219.00 410.81 629.81 76.04 8.00 608.30 

2045 219.00 545.40 764.40 103.62 8.00 828.97 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.4.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 
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(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.4.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 2,669.08 0.35 934.18 2,036.95 2100 

2030 3,041.52 0.35 1,064.53 2,302.64 2400 

2045 4,144.86 0.35 1,450.70 3,044.08 3100 

Capacitatea de inmagazinare din cadrul GA1 Brănești este de 1000 m3 insuficientă în raport cu 

necesarul calculat pentru perspectiva perioadei de implementare a proiectului.  

3.3.4.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.4.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul ks kp ks*kp Qs zi med 
               Qs zi max 

  

             Qs or 
max 
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[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,11 1,17 1982,47 22,95 2577,21 29,83 167,44 46,51 

2025 1,11 1,17 2053,14 23,76 2669,08 30,89 166,65 46,29 

2030 1,11 1,17 2339,63 27,08 3041,52 35,20 195,62 54,34 

2035 1,12 1,18 2549,89 29,51 3314,86 38,37 211,05 58,62 

2040 1,14 1,19 2862,32 33,13 3721,02 43,07 234,73 65,20 

2045 1,15 1,21 3188,36 36,90 4144,86 47,97 259,72 72,14 

3.3.4.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.4.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 23.71 6.59 3238.04 37.48 

2030 Vri / 24 = 26.24 7.29 3671.32 42.49 

2045 Vri / 24 = 31.85 8.85 4909.27 56.82 

Debitul la sursă existent este de cca. 21 l/s insuficient în raport cu valoarea calculată în perspectiva 

perioadei de implementare a proiectului. Debitul suplimentar necesar este de 35,8 l/s  și va fi adus din 

rețeaua de distribuție Pantelimon cu o conductă de aducțiune dimensionată corespunzător. Apa va fi 

adusă la noua Gospodărie de apă GA2 Brănești unde se va amplasa și rezervorul suplimentar. 

Parametrii de dimensionare ale acesteia și caracteristicile ei sunt prezentate in tabelul următor: 

Tabel 3.3..4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune Brăneşti 

Sectiune Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 
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(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s)  sarcina (m/m) 

S2 8,260 

Racord la 
reteaua 

Pantelimon 
GA 

Branesti 225 35.8 0.75 0.002 

Tabel 3.3..4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune Brăneşti 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

Racord ANB 69.9 97.19 29 

GA DOBROIESTI 80 85 5 

Conducta de aducta de aducţiune Pantelimon-Brăneşti este prezentată schematic în Anexa 3.4.3, iar 

lungimea totală a acesteia este de 8260 m pe diametrul De 225 mm. 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu extinderile necesare precum şi a 

pompelor din cadrul staţiei de pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi  

sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

  Tabel 3.3.4.4-2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 178,71 49,64 191.10 53.08 

2030 206,31 57,31 210.41 58.45 

2045 268,04 74,46 255.90 71.08 

Se va amplasa în noua GA2 Brănești un grup de pompe având Qtotal = 46,67 l/s și H = 36 m care va 

completa necesarul distribuit pentru consum în perspectiva 2045. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie, şi verificarea reţelei 

la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Brăneşti”. 

3.3.4.5. Statia de tratare din GA1 Brănești 

Tehnologia de tratare a apei din foraje în GA1 Branesti pentru reducerea fierului, manganului şi 

amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

-  Preoxidare cu KMnO4 a manganului 
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- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

Parametri de proiectare 

Debitul sursei: QIc=21 l/s = 75,6 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim- 23,1 l/s=83,16 m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

Parametru Unitate 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 modificare 
anormală 

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  19 22 25 - 

Sulfat mg/l 56 78 88 250 

Sulfuri și Hidrogen sulfurat µg/l <20 <20 <20 100 

Nitrați mg/l <0,1 <0,1 <0,1 50 

Nitriți mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 



STUDIU DE FEZABILITATE  
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

61 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

Gama temperaturilor din 
proiectare 

oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 
limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 58.1 

Volum necesar 1 compartiment m3 29.0 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.00x 4.00 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 4.41 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 14.5 

Volum necesar 1 compartiment m3 7.26 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.00 x 1.40 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.17 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 
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Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 2.2 

Volum necesar 1 compartiment m3 1.1 

Adancime apa m 1.10 

Dimensiuni utile (B x L) m 1.00 x 1.00 

Gradient de viteza s-1 502 

Putere necesara agitator kW 0.70 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 21.8 

Volum necesar 1 compartiment m3 10.9 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.00 x 1.60 

Gradient de viteza s-1 63 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe compartiment Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 87.1 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 6.25 x 3.00 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 
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Numar filtre buc. 4 

Debit pe filtru m3/h 21.78 

Diametru filtru mm 1500 

Viteza de filtrare realizată m/h 12.33 

EBCT min 4.87 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 26.5 

 m3/h 106.0 

Volum de apă la o spălare m3 53.0 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 3 

Debit pe filtru m3/h 29.04 

Diametru filtru mm 2000 

Viteza de filtrare realizată m/h 9.25 

EBCT min 7.79 

Debit de spălare m3/h,m2 17 

 m3/h 50.2 

Volum de apă la o spălare m3 16.7 

Instalaţia de clorinare clor gazos- preoxidare 

Doza clor necesară mg/l 9.2 

Debit necesar clor Kg/h 0.80 

Capacitate pompe dozatoare 

(1+1 buc) 

g/h 1000 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 548,3 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.04 
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Dozare pudra Kg/h 0.234 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 8.2 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 14.7 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie – verificare instalatie existenta 

Doza clor necesară mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0,21 

Capacitate pompe dozatoare 

(1+1 buc) 

g/h 500 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 150 

Numar butelii necesar (50 kg) Buc. 3 

Instalaţia de clorinare- corectie 

Doza clor necesară mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,01 

Capacitate pompe dozatoare 

(1+1 buc) 

g/h 200 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 1 

Numar butelii necesar (kg) Buc. 3 

 

Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 
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Debit de tratat (debitul pompei 

de spalare) 

m3/h 7.8 

Dozare pudra Kg/h 0.002 

Concentratia solutiei  % 0.1 

Debit necesar solutie l/h 1.55 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 1.2 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l 
de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 1.0 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 1,74 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 1.4 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 1.7 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 186.6 

Volum necesar bazin m3 115 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 57.5 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 4.20 x 5.50 

Pompe submersibile Buc. 2 



STUDIU DE FEZABILITATE  
 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

66 

Debit pompă  m3/h 7.80 

Inălţime pompare m 8 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

22.1 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 186.3 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,118 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,010 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 20.19 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,50 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 185.8 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0,0306 

Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,46 

Suprafata platformei       m2 4,00 

Inaltime strat namol       m 0,1147 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

115 mc avand dimensiunile: 

Adancime= 2,5 m 

Lungime= 6.25 m 
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Latime= 4.16 m 

Statia de tratare din GA2 Brăneşti 

Inainte de intrarea ȋn rezervorul de ȋnmagazinare, se va asigura re-clorinarea debitului de apă preluat 

din reteaua Pantelimon. 

Ca agent pentru dezinfecție se va folosi clorul gazos. 

Parametri de proiectare 

Debitul din reteaua Pantelimon: QIc=35.8 l/s = 128.9 m3/h 

Debit de dimensionare:   128.9 m3/h 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie 

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.32 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.06 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0.5 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 92.8 

nr. Butelii 50 kg  buc. 2 
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3.3.5. Sistem de alimentare cu apă Tânganu - Căldăraru 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Tânganu şi Căldăraru este următorul: 

An Locuitori 

2023 5231 

2025 5711 

2030 6176 

2045 7412 

 

În prezent, localitatea Tânganu nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. Lucrarile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare și inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

la nivelul anului 2030 iar extinderile pentru retelele de distributie se vor realiza pentru etapa de 

perspectiva la nivelul anului 2045. Localitatea Căldăraru va fi asigurata cu necesarul de apă din 

gospodăria de apă Tanganu. 

3.3.5.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
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Qor,max = 
1000
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.5.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă  

Anul 

Q zi med Q or med 
               Q zi max 

  

             Q or max 

  

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 609,28 7,05 25,39 7,05 799,80 9,26 82,87 23,02 

2025 630,49 7,30 26,27 7,30 819,63 9,49 83,35 23,15 

2030 713,52 8,26 29,73 8,26 927,57 10,74 92,55 25,71 

2035 805,55 9,32 33,56 9,32 1047,21 12,12 102,58 28,49 

2040 857,75 9,93 35,74 9,93 1115,08 12,91 107,38 29,83 

2045 943,43 10,92 39,31 10,92 1226,46 14,20 116,27 32,30 

3.3.5.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 
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Tabel 3.3.5.1-2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu 

instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima 

continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara 

canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara 

canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.5.1-3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de 
locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelele următoare:  
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Tabel 3.3.5.1-4 Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti  

  

Numar de 
locuitori               

Procent 
din 

populatie 
racordata 

la apa  

q 
specific  

Q zi med Q or med K zi 
  Q zi max 

  
K o 

   Q or max 

  

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 5521 5521 100 90 496,89 5,75 20,70 5,75 1,30 645,96 7,48 2,45 66,01 18,34 

2025 5711 5711 100 90 513,99 5,95 21,42 5,95 1,30 668,19 7,73 2,43 67,74 18,82 

2030 6176 6176 100 95 586,72 6,79 24,45 6,79 1,30 762,74 8,83 2,39 75,84 21,07 

2035 6621 6621 100 100 662,10 7,66 27,59 7,66 1,30 860,73 9,96 2,34 83,97 23,32 

2040 7035 7035 100 100 703,50 8,14 29,31 8,14 1,30 914,55 10,59 2,30 87,63 24,34 

2045 7412 7412 100 105 778,26 9,01 32,43 9,01 1,30 1011,74 11,71 2,26 95,33 26,48 
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3.3.5.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 
„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelelor următoare: 

Tabel 3.3.5.1-5 Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale  

Numar de locuitori               
q 

specific  
Q zi med Q or med K zi Q zi max 

 

K o Q or max   

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 5521 18,96 104,67 1,21 4,36 1,21 1,30 136,07 1,57 2,45 13,90 3,86 

2025 5711 18,96 108,27 1,25 4,51 1,25 1,30 140,75 1,63 2,43 14,27 3,96 

2030 6176 18,96 117,08 1,36 4,88 1,36 1,30 152,21 1,76 2,39 15,13 4,20 

2035 6621 19,91 131,80 1,53 5,49 1,53 1,30 171,34 1,98 2,34 16,71 4,64 

2040 7035 19,91 140,04 1,62 5,83 1,62 1,30 182,05 2,11 2,30 17,44 4,85 

2045 7412 19,91 147,54 1,71 6,15 1,71 1,30 191,81 2,22 2,26 18,07 5,02 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

73 

Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități. În urma inventarului şi a estimării 

viitorilor consumatori non menajeri, s-au stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte 

calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare in zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.5.1-6 Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi                Q zi max K o              Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 7,73 0,09 0,32 0,09 2,30 17,77 0,21 4,00 2,96 0,82 

2025 8,23 0,10 0,34 0,10 1,30 10,70 0,12 3,00 1,34 0,37 

2030 9,71 0,11 0,40 0,11 1,30 12,62 0,15 3,00 1,58 0,44 

2035 11,65 0,13 0,49 0,13 1,30 15,15 0,18 3,00 1,89 0,53 

2040 14,22 0,16 0,59 0,16 1,30 18,48 0,21 3,00 2,31 0,64 

2045 17,63 0,20 0,73 0,20 1,30 22,92 0,27 3,00 2,86 0,80 

3.3.5.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.5.1-7 Necesarul de apă pentru combaterea incendiului   

Anul 

Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 
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0 1 2 3 4 5 6 

2025 919,81 93,54 1 10 2.50 2 

2030 1.040,94 103,86 1 10 2.50 2 

2045 1.423,82 134,98 1 10 2.50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.5.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 
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Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.5.2-1 Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de inmagazinare  

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 111.00 196,43 307,43 23,00 8.00 183,96 

2030 111.00 218,10 329,11 26,02 8.00 208,19 

2045 111.00 283,45 394,46 35,60 8.00 284,76 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.5.2-3 Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 
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Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.5.2-4 Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului  

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 919,81 0.4 367,92 859,32 900 

2030 1.040,94 0.4 416,38 953,67 1000 

2045 1.423,82 0.4 569,53 1.248,75 1300 

3.3.5.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.5.3-1 Tabel centralizator al cerinţei de apă  

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med 
        Qs zi max 

  

   s or max 

  

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,01 

1,11 1,12 683,75 7,91 897,55 10,39 93,00 25,83 

2025 1,11 1,12 707,55 8,19 919,81 10,65 93,54 25,98 

2030 1,11 1,12 800,72 9,27 1040,94 12,05 103,86 28,85 

2035 1,12 1,13 914,16 10,58 1188,41 13,75 116,41 32,34 

2040 1,14 1,15 984,47 11,39 1279,81 14,81 123,24 34,23 

2045 1,15 1,16 1095,25 12,68 1423,82 16,48 134,98 37,49 
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3.3.5.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.5.4-1 Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii  

Debitul de refacere a 
rezervei intangibile 

  

              Qri 

Debit de dimensionare 

aductiune  

  QIc = Qs zi max + Qri 

  (m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

Vri / 24 =   12,81 3,56 1227,24 14,20 

Vri / 24 = 

 
13,71 3,81 1370,05 15,86 

Vri / 24 =   16,44 4,57 1818,28 21,04 

Soluția selectată pentru necesarul la sursă presupune prevederea unei conducte de aducțiune din 

sistemul de alimentare cu apă București până la GA Tânganu. 

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in anexele Anexa 3.4.5 

pentru conducta de aducţiune ANB-Tânganu şi Anexa 3.4.6 pentru conducta de aducţiune GA 

Tânganu-GA Căldăraru în care sunt prezentate schematic modelele de calcul: 

Tabel 3.3.5.4-2 Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiunea ANB – GA 
Tânganu 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza 
Pierdere 

de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s) 
 sarcina 
(m/m) 

S1 9,010 Racord ANB GA TANGANU 200 21 0.86 0.0033 
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Tabel 3.3.5.4-3 Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiunea ANB – GA 

Tânganu 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

Racord ANB 70 108.5 39 

GA TANGANU 54 73.1 19 

Lugimea totala a conductei de aducţiune De 200 este de 9010 m. 

Tabel 3.3.5.4-3 Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiunea GA Tânganu - 

GA Căldăraru 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza 
Pierdere 

de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s) 
 sarcina 
(m/m) 

S2 2,475 
GA 

TANGANU GA Caldararu 140 12 0.97 0.0078 

Tabel 3.3.5.4-4 Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiunea GA Tânganu - 
GA Căldăraru 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

GA TANGANU 54 99 45 

GA Caldararu 54 61 7 

Lugimea totala a conductei de aducţiune De 140 este de 2475 m.  

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu extinderile necesare s-au folosit 

debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 3.3.5.4 -4 Debite de dimensionare reţea de distribuţie Tânganu 

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 82,21 22,84 76,52 21,26 
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2030 89,67 24,91 81,75 22,71 

2045 112,66 31,3 98,50 27,4 

Tabel 3.3.5.4-6 Debite de dimensionare reţea de distribuţie Căldăraru 

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 30,41 8,45 28,30 7,86 

2030 33,16 9,21 30,24 8,40 

2045 41,67 11,57 36,43 10,12 

Pentru distribuția apei potabile de consum se vor prevedea:  

- grup pompe pentru Tânganu având caracteristicile : Q = 112,70 m3/h și H = 32 m; 

- grup pompe pentru Căldăraru având caracteristicile : Q = 41,67 m3/h și H = 45 m; 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi verificarea acestora 

la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Tânganu”. 

3.3.5.5. Statia de tratare din GA Tânganu 

Inainte de intrarea ȋn rezervorul de ȋnmagazinare, se va asigura re-clorinarea debitului de apă preluat 

din reteaua Bucuresti. 

Ca agent pentru dezinfecție se va folosi clorul gazos. Se vor prevedea şi instalaţii pentru corecţia 

clorului rezidual la plecarea apei în cele 2 reţele de distribuţie. 

Parametri de proiectare 

Debitul din reteaua București: QIc=21 l/s = 75.6 m3/h 

Debit de dimensionare instalatie reclorare:   75.6 m3/h 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie 

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.19 
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Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Instalaţia de clorinare- corectie clor pentru sistem Tanganu 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit de calcul (QII)= l/s 31,3 

Debit necesar clor Kg/h 0,06 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0,2 

Instalaţia de clorinare- corectie clor pentru sistem Caldararu 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit de calcul (QII)= l/s 11,6 

Debit necesar clor Kg/h 0.02 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0,2 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 54 

nr. Butelii 50 kg  buc. 1 
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3.3.6. Sistem de alimentare cu apă Mogoșoaia 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Mogosoaia este următorul: 

 

 

 

 

 

 

 

În prezent, comuna Mogosoaia dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru sistemul de distributie al apei se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 

2045. 

3.3.6.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m
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s iqiN
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)()(    [m3/zi] 

Qzi,max = 
1000
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ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

An Locuitori 

2015 8.331 

2023 9.723 

2025 10.057 

2030 10.876 

2045 13.052 
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Qor,max = 
1000
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.6.1- 1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1096,68 12,69 45,69 12,69 1425,68 16,50 122,68 34,08 

2025 1136,99 13,16 47,37 13,16 1.478,09 17,11 125,22 34,78 

2030 1293,02 14,97 53,88 14,97 1.680,93 19,46 135,15 37,54 

2035 1405,30 16,27 58,55 16,27 1.826,89 21,14 139,72 38,81 

2040 1575,60 18,24 65,65 18,24 2.048,28 23,71 149,33 41,48 

2045 1724,30 19,96 71,85 19,96 2.241,60 25,94 155,25 43,13 

3.3.6.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientii de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.6.1-2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

Kzi 

zona cu clima continentala 
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temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.6.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de 
locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii / 

zonei de presiune considerate 
Ko 

< 10.000 2,00 … 3,00 

15 000 1,30 … 2,00 

25 000 1,30 … 1,50 

50 000 1,25 … 1,40 

100 000 1,20 … 1,30 

> 200 000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.6.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

Anul 

Numar de 

locuitori               

Procent 
din 

populatie 
racordata 

la apa  

q specific  Q zi med Q or med 

K zi 

    Q zi max K o     Q or max 

Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 9.723 9.723 100 95 923,69 10,69 38,49 10,69 1,30 1200,79 13,90 2,03 101,47 28,18 

2025 10.057 10.057 100 95 955,42 11,06 39,81 11,06 1,30 1242,04 14,38 1,99 103,10 28,64 

2030 10.876 10.876 100 100 1087,60 12,59 45,32 12,59 1,30 1413,88 16,36 1,88 110,61 30,72 

2035 11.660 11.660 100 100 1166,00 13,50 48,58 13,50 1,30 1515,80 17,54 1,77 111,64 31,01 

2040 12.389 12.389 100 105 1300,85 15,06 54,20 15,06 1,30 1691,10 19,57 1,67 117,36 32,60 

2045 13.052 13.052 100 110 1435,72 16,62 59,82 16,62 1,30 1866,44 21,60 1,57 122,31 33,98 

3.3.6.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.6.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Anul  

Numar 

locuitori 
q specific Q zi med Q or med 

K zi 

Q zi max 

K o 

Q or max 

Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 9.723 8,92 86,70 1,00 3,61 1,00 1,30 112,71 1,30 2,03 9,52 2,65 
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Anul  

Numar 

locuitori 
q specific Q zi med Q or med 

K zi 

Q zi max 

K o 

Q or max 

Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2025 10.057 8,92 89,68 1,04 3,74 1,04 1,30 116,59 1,35 1,99 9,68 2,69 

2030 10.876 8,92 96,98 1,12 4,04 1,12 1,30 126,08 1,46 1,88 9,86 2,74 

2035 11.660 9,36 109,17 1,26 4,55 1,26 1,30 141,93 1,64 1,77 10,45 2,90 

2040 12.389 9,36 116,00 1,34 4,83 1,34 1,30 150,80 1,75 1,67 10,47 2,91 

2045 13.052 9,36 122,21 1,41 5,09 1,41 1,30 158,87 1,84 1,57 10,41 2,89 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.6.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 86,29 1,00 3,60 1,00 1,30 112,18 1,30 2,50 11,69 3,25 

2025 91,90 1,06 3,83 1,06 1,30 119,47 1,38 2,50 12,44 3,46 

2030 108,44 1,26 4,52 1,26 1,30 140,97 1,63 2,50 14,68 4,08 

2035 130,13 1,51 5,42 1,51 1,30 169,17 1,96 2,50 17,62 4,89 

2040 158,76 1,84 6,61 1,84 1,30 206,38 2,39 2,50 21,50 5,97 

2045 166,38 1,93 6,93 1,93 1,30 216,29 2,50 2,50 22,53 6,26 

3.3.6.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.6.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 
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m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

2025 1.735,90 147,06 2 15 2.5 2 

2030 1.951,43 156,90 2 15 2.5 2 

2045 2.760,99 191,23 2 15 2.5 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.6.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x Te  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Te x Qs orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 
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Tabel 3.3.6.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu (Vri) Volum de avarie (Vav) 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 327.00 308,83 635,83 43,40 8,00 347,18 

2030 327.00 329,49 656,49 48,79 8,00 390,29 

2045 327.00 401,58 728,58 69,02 8,00 552,20 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.6.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

< 5.000 loc. 0.500 

5.001 - 10.000 loc. 0.400 

10.001 - 20.000 loc. 0.350 

20.001 – 50.000 loc. 0.300 

50.001 – 100.000 loc. 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 
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Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.6.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare (Vcomp) 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient "a" 

Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                     (m3) (m3) (m3) 

2025 1.735,90 0.35 607,56 1.590,57 1600 

2030 1.951,43 0.35 683,00 1.729,78 1800 

2045 2.760,99 0.35 966,35 2.247,12 2300 

Rezervoarele existente insumează un volum de. 780 m3, insuficient in raport cu necesarul calculat în 

perspectiva perioadei de implementare a proiectului. Extinderea capacității de inmagazinare se va 

realiza cu un rezervor de 1500 m3 amplasat în GA2. 

3.3.6.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.6.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,01 

1,18 1,19 1303,11 15,08 1694,05 19,61 145,77 40,49 

2025 1,16 1,17 1335,31 15,45 1735,90 20,09 147,06 40,85 

2030 1,15 1,16 1501,10 17,37 1951,43 22,59 156,90 43,58 

2035 1,16 1,17 1650,41 19,10 2145,54 24,83 164,09 45,58 

2040 1,19 1,20 1894,47 21,93 2462,82 28,50 179,55 49,87 

2045 1,22 1,23 2123,84 24,58 2760,99 31,96 191,23 53,12 
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3.3.6.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.6.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 26,49 7,36 2371,73 27,45 

2030 Vri / 24 = 27,35 7,6 2607,92 30,18 

2045 Vri / 24 = 30,36 8,43 3489,57 40,39 

Sursa subterana existentă a comunei Mogosoaia (foraje) asigura un debit total de cca. 31,4 l/s. In 

zona periferică a centrului populat Autoritatea Locală va dezvolta un cartier rezidențial pentru care 

independent de centrul populat solicită un debit la sursă de cca. 110 l/s. 

Soluția tehnică selectată constă în prevederea unei conducte de aducțiune de la limita 

administrativă (Centura București), până la gospodăria de apă GA2 Mogoșoaia care va transporta 

necesarul de debit suplimentar centrului populat în perspectiva anului 2045 și debitul necesar 

alimentării cartierului de locuințe care va fi furnizat concentrat pe traseu.  

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in Anexa 3.4.7: 

Tabel 3.3.6.4-2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm) 
 

(L/s) 
 

(m/s) 
 sarcina 
(m/m) 

S1 2990 Racord ANB 1 400 119 1.22 0.0033 

S3 5 1 CARTIER REZIDENTIAL 400 110 1.13 0.0028 

S2 712 1 GA2 MOGOSOAIA 125 9 0.94 0.0083 
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Tabel 3.3.6.4-3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

Racord ANB 94 120 26 

GA2 MOGOSOAIA 99 108.5 5 

CARTIER REZIDENTIAL 100 109.43 9 

Lugimea totala a conductei de aducţiune este de 3707 m şi este impărţită pe diametre astfel:  

Lungime  

(m) 

Diametru 

 (mm) 

712 125 

2.995 400 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu extinderile necesare şi a pompelor 

din cadrul staţiei de pompare GA2 spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt 

prezentate in tabelul de mai jos: 

  Tabel 3.3.6.4-4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 166,53 46,26 227,50 63,20 

2030 176,04 48,90 232,88 64,69 

2045 211,28 58,69 264,24 73,40 

Pentru asigurarea necesarului distribuit pentru consum se va adăuga un grup de pompare având 

caracteristicile: Qtotal = 114 m3/h și H = 30 m. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi verificarea acestora 

la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Mogosoaia”. 

3.3.6.5. Statii de tratare 

Date privind calitatea apei de foraj (conf. campaniei de măsurători din noiembrie 2015) 

Sursa de apa este constituita din 8 foraje şi reţeaaua Municipiului Bucureşti. 
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Valorile minime si maxime ale parametrilor principali în apa subterană, in perioadele in care s−au 
facut masuratori: 

Nr. 

crt. 

Indicator  UM F1-F6 

Amestec 

F8 F7 Limite 

L458/2011 

1 pH,măsurat la 

temp. 18,1-18,8oC 

unităţi 8,43 8,27 8,51 6,5-9,5 

2 Conductivitate la 

25oC 

μS /cm 

 

361 380 374 2000 

3 Azotit mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0.5 

4 Amoniu mg/L 0,47 0,39 0,49 0,5 

5 Azotaţi mg/L <0,013 0,20 0,27 50 

6 Turbiditate * UNT 0,53 0,29 0,32 5 

7 Alcalinitate totală* mmoL/L 4,38 4,33 4,54 - 

8 Duritate totală Gr. Germ. 2,19 2,5 1,97 >5 

9 Cloruri mg/L <5,0 <5,0 <5,0 200 

10 Oxidabilitate/CCO-

Mn 

mg/L 0,57 0,51 <0,5 <5 

11 TOC mg/L 0,77 0,84 0,64 - 

12 Cadmiu μg/L <0,075 <0,075 <0,075 5 

13 Plumb μg/L <1,0 <1,0 <1,0 10 

14 Arsen  μg/L 7,19 7,99 12,5 10 

15 Sodiu mg/L 96 92,3 96,6 200 

16 Fier μg/L 45 106 51 200 

17 Mangan μg/L 33,6 39,1 30,3 50 

18 Sulfuri şi hidrogen 

sulfurat 

μg/L 70 60 70 < 100 

19 Bacterii Clostridia Nr./250mL 0 0 0 0 

20 Bacterii coliforme Nr./100mL 0 0 20 0 

21 Enterococi Nr./100mL 0 50 0 0 

22 Escherichia coli Nr./100mL 0 0 0 0 
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23 Nr. colonii 22oC UFC/mL 910 0 974 - 

24 Nr.colonii 37 oC UFC/mL 1024 97 1100 - 

In gospodăria de apă existentă se înlocuieşte instalația de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu 

pentru tratarea apei din foraje. 

Inainte de intrarea ȋn rezervorul de ȋnmagazinare, se va asigura clorinarea debitului de apă 

suplimentar preluat din reteaua Bucuresti. Ca agent pentru dezinfecție se va folosi hipocloritul de 

sodiu (NaOCl), soluţie comercială avand 12% clor activ 

De asemenea, se va asigura tratarea apei din forajele existente pentru cresterea duritatii totale la 

peste 5 ⁰d. 

 Dimensionarea instalatiilor  de dozare hipoclorit de sodiu 

Parametri de proiectare 

Debitul necesar al sursei Qic= 40,4 l/s 

Debitul forajelor existente QI= 31,4 l/s 

Debitul suplimentar din reteaua București:  QIc=9,0l/s = 32,4 m3/h 

Debit de dimensionare procese de tratare în GA1: 4,2 l/s= 15,1 m3/h 

Debit de dimensionare procese de tratare în GA2: 

- sursa subterană: 22,7 l/s= 81,7 m3/h; 

- sursa Bucuresti: 9,0/s=32,4 m3/h 

Debit de dimensionare procese de tratare în GA3: 4,5 l/s= 16,2 m3/h 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie – GA1 

Debit de calcul = 4,2 l/s 

Doza clor dimensionare 

instalatie 

mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,04 

Debit dozare solutie hipoclorit l/h 0,26 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv doza 

medie) 

m3 0,1 
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Instalaţia de clorinare- corectie clor – GA1 

Doza clor dimensionare 

instalatie 

mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,01 

Debit dozare solutie hipoclorit l/h 0,1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactive doza 

medie) 

m3 0,04 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie – GA2 

Doza clor dimensionare 

instalatie 

mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,08 

Debit dozare solutie hipoclorit l/h 0,6 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv (doza 

medie) 

m3 0,16 

Instalaţia de clorinare- corectie clor – GA2 

Debit de calcul = 31,7 l/s 

Doza clor dimensionare 

instalatie 

mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,06 

Debit dozare solutie hipoclorit l/h 0,4 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactive doza 

medie) 

m3 0,3 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie – GA3 
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Debit de calcul = 4,5l/s 

Doza clor dimensionare 

instalatie 

mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,04 

Debit dozare solutie hipoclorit l/h 0,28 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv doza 

medie) 

m3 0,1 

Instalaţia de clorinare- corectie clor – GA3 

Doza clor dimensionare 

instalatie 

mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,01 

Debit dozare solutie hipoclorit l/h 0,1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactive doza 

medie) 

m3 0,04 

Dimensionarea instalatiilor  de corecţie a durităţii 

Dozare reactivi de remineralizare 

Reactia chimica: 2NaHCO3 + CaCl2 → Ca(HCO3)2 + 2NaCl 

GA1  Mogosoaia 

Debit de calcul: 

- 4,2 l/s; 

- 5,12 m3/h 

Concentratia solutiilor de lucru % 5 

Doza sol. NaHCO3    5% l/m3 1,8 

Doza sol. CaCl2    5% l/m3 1,2 

Consum orar NaHCO3    5% l/h 27,216 
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Capacitate pompa dozatoare  
NaHCO3    l/h 0-30 

Volum vas preparare/consum 
NaHCO3 m3 0,5 

Doza NaHCO3 (77% puritate) g/m3 91 

consum substanta comerciala (max) kg/h 1,38 

      kg/zi 33,02 

Consum orar CaCl2    5% l/h 18,144 

Capacitate pompa dozatoare  CaCl2 l/h 0-30 

Volum vas preparare/consum CaCl2 m3 0,5 

Doza CaCl2 (99% puritate) g/m3 78 

consum substanta comerciala (max) kg/h 1,18 

      kg/zi 28,30 

Consum 30 zile NaHCO3 
(mediu)     kg 619,2 

Consum 30 zile CaCl2 (mediu)     kg 530,7 

GA2  Mogosoaia 

Debit de calcul: 

- 22,7 l/s; 

- 81,72 m3/h 

Concentratia solutiilor de lucru % 5 

Doza sol. NaHCO3    5% l/m3 1,8 

Doza sol. CaCl2    5% l/m3 1,2 

Consum orar NaHCO3    5% l/h 147,096 

Capacitate pompa dozatoare  

NaHCO3    l/h 0-30 

Volum vas preparare/consum 
NaHCO3 m3 0,5 

Doza NaHCO3 (77% puritate) g/m3 91 
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consum substanta comerciala (max) kg/h 7,44 

  kg/zi 178,48 

Consum orar CaCl2    5% l/h 98,064 

Capacitate pompa dozatoare  CaCl2 l/h 0-30 

Volum vas preparare/consum CaCl2 m3 0,5 

Doza CaCl2 (99% puritate) g/m3 78 

consum substanta comerciala (max) kg/h 6,37 

kg/zi 152,98 

Consum 30 zile NaHCO3 (mediu) kg 3346,4 

Consum 30 zile CaCl2 (mediu) kg 2868,4 

GA3  Mogosoaia 

Debit de calcul: 

- 4,5 l/s; 

- 16,2 m3/h 

Concentratia solutiilor de lucru % 5 

Doza sol. NaHCO3    5% l/m3 1,8 

Doza sol. CaCl2    5% l/m3 1,2 

Consum orar NaHCO3    5% l/h 29,16 

Capacitate pompa dozatoare  NaHCO3    l/h 0-30 

Volum vas praparare/consum 
NaHCO3 m3 0,5 

Doza NaHCO3 (77% puritate) g/m3 91 

consum substanta comerciala (max) kg/h 1,47 

  kg/zi 35,38 

Consum orar CaCl2    5% l/h 19,44 

Capacitate pompa dozatoare  CaCl2 l/h 0-30 
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Volum vas praparare/consum CaCl2 m3 0,5 

Doza CaCl2 (99% puritate) g/m3 78 

consum substanta comerciala (max) kg/h 1,26 

  kg/zi 30,33 

Consum 30 zile NaHCO3 (mediu) kg 663,4 

Consum 30 zile CaCl2 (mediu) kg 568,6 
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3.3.7. Sistem de alimentare cu apa Bragadiru  

3.3.7.1. Situatia existenta 

În prezent, localitatea Bragadiru dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă si a fost executat 

prin intermediul programului POS I. La momentul realizarii prezentului proiect gospodaria de apa este 

in curs de executie. 

 

3.3.7.2. Situatia proiectata  

Extinderile retelelor de apa in cadrul programului POS II sint in ZONA B. Avand in vedere ca nu exista 

spatiu suficient pentru extinderea gospodariei de apa pentru alimentarea consumatorilor la nivelul 

anului 2045 s-au propus urmatoarele: 

- ZONA A sa fie alimentata din Gospodaria de apa existenta. Gospodaria de apa se va extinde in 

cadrul programului POS II doar pentru ZONA A. 

- ZONA B va fi alimentata doar din retelele de distributie APA NOVA BUCURESTI 

OBS. Cele doua sisteme rezultate nu vor fi interconectate. Astfel ca in zona de granite ale celor doua 

zone retelele de apa existente vor fi sectionate, cele doua zone functionand independent. 

Retelele de distributie se vor dimensiona pentru anul 2045, iar gospodaria de apa pentru anul 2030. 

In datele de mai jos se regasesc necesarul si cerinta de apa pentru fiecare zona in parte. 
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3.3.7.3. Sistem de alimentare cu apă BRAGADIRU (ZONA A) 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Bragadiru ZONA A este următorul: 

An Locuitori 

2015 9471 

2023 11894 

2025 12480 

2030 13916 

2035 15307 
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2040 16629 

2045 17860 

3.3.7.4. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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1000
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.6.1-8 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1230,70 14,24 66,66 18,52 1599,90 18,52 141,93 39,43 

2025 1351,24 15,64 73,19 20,33 1756,61 20,33 154,44 42,9 

2030 1498,60 17,35 81,18 22,55 1948,19 22,55 166,71 46,31 
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2035 1718,09 19,89 93,06 25,85 2233,52 25,85 185,78 51,61 

2040 1947,42 22,54 105,49 29,30 2531,64 29,30 204,53 56,81 

2045 2177,10 25,20 117,93 32,76 2830,23 32,76 221,82 61,62 

3.3.7.4.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Table-9 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table -10 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de 
locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:
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Table 3.3.6.1-11 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

 Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11894 11894 100 95 1129,95 13,80 61,21 17,00 1,30 1468,94 17,00 2,12 129,76 36,04 

2025 12480 12480 100 100 1248,00 14,44 67,60 18,78 1,30 1622,39 18,78 2,10 141,96 39,43 

2030 13916 13916 100 100 1391,62 16,11 75,38 20,94 1,30 1809,10 20,94 2,04 153,77 42,71 

2035 15307 15307 100 105 1607,27 18,60 87,06 24,18 1,30 2089,45 24,18 1,98 172,38 47,88 

2040 16629 16629 100 110 1829,17 21,17 99,08 27,52 1,30 2377,93 27,52 1,92 190,23 52,84 

2045 17860 17860 100 115 2053,88 23,77 111,25 30,90 1,30 2670,04 30,90 1,86 206,93 57,48 

3.3.7.4.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.6.1-12 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11894 60,72 0,70 3,29 0,91 1,30 78,94 0,91 2,23 7,34 2,04 

2025 12480 61,32 0,71 3,32 0,92 1,30 79,71 0,92 2,23 7,41 2,06 
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2030 13916 62,54 0,72 3,39 0,94 1,30 81,30 0,94 2,23 7,56 2,10 

2035 15307 65,04 0,75 3,52 0,98 1,30 84,56 0,98 2,23 7,86 2,18 

2040 16629 71,55 0,83 3,88 1.08 1,30 93,01 1.08 2,23 8,65 2,40 

2045 17860 75,13 0,87 4,07 1,13 1,30 97,66 1,13 2,23 9,08 2,52 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.6.1-13 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 40,03 0,46 2,17 0,60 1,30 52,03 0,60 2,23 4,84 1,34 

2025 41,93 0,49 2,27 0,63 1,30 54,51 0,63 2,90 5,10 1,42 

2030 44,45 0,51 2,41 0,67 1,30 57,78 0,67 2,90 5,37 1,49 

2035 45,78 0,53 2,48 0,69 1,30 59,51 0,69 2,90 5,53 1,54 

2040 46,70 0,54 2,53 0,70 1,30 60,71 0,70 2,90 5,65 1,57 

2045 48,10 0,56 2,61 0,72 1,30 62,53 0,72 2,90 5,81 1,61 

3.3.7.4.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.6.1-14 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 1599,90 141,93 2 10 2,1 1 

2025 1756,61 154,44 2 10 2,1 1 

2030 1948,19 166,71 2 10 2,1 1 

2035 2233,52 185,78 2 10 2,1 1 

2040 2531,64 204,53 2 10 2,1 1 

2045 2830,23 221,82 2 10 2,1 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.7.5. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 
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- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.6.1-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 219 298 517 44 6 265 

2025 219 324 543 49 6 293 

2030 219 350 569 55 6 328 

2035 219 390 609 64 6 383 

2040 219 430 648 74 6 443 

2045 219 466 684 82 6 495 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.6.1-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 
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 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.6.1-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav 

(conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Existent Necesar              

(m3/zi) 

 

(m3) (m3) (m3) (m3) 

2023 1599,90 0,4 640 1421 1500 0,00 

2025 1756,61 0,4 703 1539 1500 100 

2030 1948,19 0,4 779 1676 1500 200 

2035 2233,52 0,35 782 1774 1500 300 

2040 2531,64 0,35 886 1977 1500 500 

2045 2830,23 0,35 991 2170 1500 700 
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3.3.7.6. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.6.1-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,01 1,06 2.362,24 27,34 3.070,89 35,54 291,69 3,38 

2025 1,01 1,06 2.609,93 30,21 3.392,91 39,27 317,75 3,68 

2030 1,02 1,08 2.931,11 33,92 3.810,45 44,10 342,88 3,97 

2035 1,05 1,10 3.442,85 39,85 4.475,71 51,80 386,99 4,48 

2040 1,07 1,12 3.995,39 46,24 5.193,99 60,12 431,73 5,00 

2045 1,07 1,12 4.473,16 51,77 5.815,10 67,30 467,01 5,41 

Obs. Tabelul centralizator al cerintei de apa s-a realizat pentru ambele zone. 

3.3.7.7. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.6.1-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 21,52 5,98 2362,38 27,34 

2025 Vri / 24 = 22,63 6,29 2559,30 29,62 
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2030 Vri / 24 = 23,71 6,59 2827,61 32,73 

2035 Vri / 24 = 25,38 7,05 3252,87 37,65 

2040 Vri / 24 = 27,00 7,50 3705,91 42,89 

2045 Vri / 24 = 28,50 7,92 4096,24 47,41 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

Table 3.3.6.1-2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 164,91 45,81 179,92 49,98 

2025 179,73 49,93 190,91 53,03 

2030 194,55 54,04 201,90 56,08 

2035 218,98 60,83 220,23 61,18 

2040 243,81 67,73 238,84 66,34 

2045 263,01 73,06 252,28 70,08 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Bragadiru”. 

3.3.7.8. Statia de tratare 

Procesul tehnologic de tratare: 

Gospodaria de apa existenta nu asigura eliminarea amoniului din apa bruta. Ca urmare, se propune 

completarea schemei de tratare din statia existenta, cu facilitati de eliminarea a amoniului de apa 

bruta. 

3.3.7.8.1. Situatia existenta a GA (Statia de tratare a apei): 

Debit calcul GA  QIC=38 l/s (136,80 m3/h) 

Debit calcul retea distributie  QIIC=50,41 l/s (181,48 m3/h) 

Capacitate rezervoare  1500 m3 

Extindere GA:   anul de dimensionare 2045 
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Extindere sursa (aport retea ANB) QIC=9,1 l/s (32,76 m3/h 

3.3.7.8.2. Date de proiectare extindere GA: 

Debit de tratare GA  QIC=38 l/s (136,80 m3/h) 

   QIIC=73,06 l/s (263 m3/h) 

Capacitate totala rezervoare: 700 m3 

3.3.7.8.3. Date privind calitatea apei de foraj (conf. Studiu INCD – ECOIND): 

Sursa de apa este constituita din 8 foraje dintre care 5 sunt foraje reabilitate, iar 3 sunt foraje noi. 

Calitatea apei de la forajele reabilitare a fost urmarita in ani 2012 ... 2014. Valorile minime si maxime 

ale parametrilor principali in perioadele in care s-au facut masuratori sunt urmatoarele: 

 

3.3.7.8.4. Cerinte privind calitatea apei tratate: 

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 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.  

Studiul de tratabilitate realizat de catre INCD – ECOIND (2012 – 2014) arata ca pentru apa de la 

forajele din localitatea Bragadiru eliminarea amoniului trebuie facuta prin nitrificare biologica. 

3.3.7.8.5. Procesele de tratare principale prevazute pentru apa de la frontul de foraje 

Bragadiru: 

Principalele procese de tratare a apei de la frontul de captare Bragadiru sunt: 

- Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta 

- Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat 
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- Reglarea echilibrului calco-carbonic al apei tratate 

- Dezinfectia cu clor a apei tratate. 
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3.3.7.8.6. Dimensionarea proceselor de tratare a apei 

A. Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta 

Amoniul este prezent in apa din forajele Bragadiru in concentratii de pana la 12 − 14 ori mai mari 

decat concentratia cea mai mare admisa de norma romana : CMA = 0,5 mgNH4+/l 

Nitrificarea biologica se realizeaza cu ajutorul bacteriilor autotrofe care oxideaza amoniul 

transformandu−l in nitrat (NO3 ) in doua faze care au loc in acelasi reactor: 

- oxidarea amoniului in nitrit NO2 (nitritare) de catre bacteriile Nitrosmonas , apoi, 

- oxidarea nitritilor in nitrati NO3 (nitratare) de catre bacteriile Nitrobacter 

Aceste bacterii sunt strict aerobe, nepatogene si utilizeaza ca sursa de carbon hidrogenocarbonatii 

din apa, HCO3 , ion care determina alcalinitatea apei. 

- consumul teoretic de oxigen este de 3,25 mgO2/mg NH4+  oxidat 

- consumul teoretic de alcalinitate etse de 6,7 mg HCO3- / mg NH4+ oxidat 

- procesul biologic genereaza "namol": 0,2 mg substanta uscata/ 1 mg de amoniu oxidat. 

Factorii care influenteaza eficacitatea procesului biologic: 

- valoarea pH, care trebuie sa fie peste 7,2 

- temperatura apei, peste 100C 

- concentratia de amoniu in apa cat mai constanta, in special la temperaturi scazute ale apei. 

Prin nitrificarea biologica a amoniului este vizata o concentratie reziduala de amoniu < 0,2 mg/l. 

Pentru tratarea apei de foraj la statia de tratare (GA) Bragadiru au fost prevazute 2 filtre cilindrice 

incarcate cu masa granulara din argila expandata, cu suprafata macroporoasa pe care se fixeaza 

biomasa nitrificatoare. Circulatia apei brute si aerului de proces se face in sens ascendent (in 

co−curent). Filtrele se spala periodic pentru indepartarea biomasei fixate in exces de pe granulele din 

argila expandata. 

Dimensionarea biofiltrelor nitrificatoare: 

QIC  136,80 m3/h 

QIC  3283,2 m3/zi 
  

Concentratia de calcul amoniu NH4+  6,60 g/m3 
  

Concentratia maxima de calcul azot amoniacal    N−NH4+ 5,10 g/m 

 

    N−NH4+ 16744 gN/zi 

Incarcare maxima de calcul cu azot/m3 masa biofiltranta    300    gN/m3.zi  

Volum masa biofiltranta necesara   55,81 m3 

ECBT (empty bed contact time) necesar  24,48        minute 

Numar de biofiltre  2 unit. 

Volum masa biofiltranta necesara/filtru  27,91      m3/unit. 

Diametrul filtrului (ales)  3,00 m 
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Aria transversala a biofiltrului  7,07 m 

Inaltime strat biofiltrant necesara  3,95 m 

Inaltime strat biofiltrant efectiva (aleasa)  4,20 m 

Volum material biofiltrant efectiv  59,388 m3 

29,69 m3/unit. 

Incarcare maxima efectivaƒmasa biofiltranta  282      gN/m3.zi 

Incarcare PERCENTILE 0.95 efectiva/masa biofiltranta  252      gN/m3.zi 

Incarcare medie efectiva/masa biofiltranta  210      gN/m3.zi 

EBCT efectiv  26,05        minute 

Incarcarea hidraulica de suprafata efectiva 9,67 m/h 

Productie de namol maxima 3,35 kg/zi 

Material biofiltrant: argila expandata  BIOLITE P 2.7 sau similar 

cantitate necesara (+ 10%) total  65 m3 

Dimensionare pompe de alimentare si spalare biofiltre: 

Debit maxim orar/filtru 68,4 m3/h 

Numar pompe in functiune 2 

Numar pompe in standby 1 

Debit pompa cu  turatie variabila 70 − 140  m3/h Volum 

apa de spalare  80 m3/filtru 

Durata unei spalari 20 − 25   minute 

Dimensionare compresoare pentru aer de proces si de spalare biofiltre: 

Numar compresoare in functiune 2 

Numar compresoare in standby 1 

Debit compresor cu turatie variabila 70 − 140 Nm3aer/h  

Presiune  2  bar 

Rezervoare: 

Rezervor de intrare (apa bruta) 60 m3 

Rezervor de apa biofiltrata             30           m3 

B. Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat 

Apa tratata pe biofiltrele nitrificatoare va fi supusa unui proces de filtrare rapida pe filtre sub presiune 

cu dublu strat: Antracit / Nisip. Startul superior, din antracit are o capacitate mare de filtrare 

in adancime a suspensiilor solide rezultate din procesul biologic de nitrificare a amoniului. Stratul 

inferior, din nisip cuartos, cu dimensiunea mai mica asigura o filtrare de polisare a apei. 

Structura umpluturii filtrelor cu dublu strat filtrant: 

Strat 

filtrant 

Inaltime strat 

(mm) 

Granulometrie 

(mm) 

d10 

(mm) 

Coeficient 

uniformitate 

Antracit 600 1.4 − 2.5 1.5 − 1.6 ≤ 1.4 
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Nisip 800 0.71 − .25 0.85 ≤ 1.4 

Pietris 100 5 − 7   

 

Dimensionarea filtrelor sub presiune 

Debit total: Q m3/h 136,80 

Numar filtre (ales): N unitati 4 

Debit unitar N  QN m3/h  34,2      4 filtre in functiune 

Viteza de filtrare vizata VFN teor.  m/h 8 − 10    4 filtre in functiune 

Diametrul filtrului  DF  mm 2200 

Aria transversala a filtrului AF m2 3,80 

Viteza de filtrare reala VFN m/h 9,0 

Viteza de filtrare in timpul spalarii VF N−1 m/h 12,0 3 filtre in functiune 

Inaltimea utila cilindrica a filtrului: 

Inaltime totala strate granulare mm 1500 

Inaltime apa peste stratul superior  mm 1200 

Inaltime utila cilindru mm 2700 

Materiale filtrante: 

Antracit 1.4 − 2.5 mm (d10 = 1.5 − 1.6 mm) + 15% 10,5      m3 (4 filtre) 

Nisip cuartos d10 = 0.85 mm + 15% 14,0      m3 (4 filtre) 

Pietris 5 − 7 mm + 15% 1,7       m3 (4 filtre) 

Dimensionare pompe recirculare si alimentare filtre cu dublu strat: 

Debit maxim orar m3/h 136,80 

Numar pompe in functiune 2 

Numar pompe in standby 1 

Debit pompa cu turatie variabila m3/h      70 − 140 

Dimensionarea pompelor si suflantelor pentru spalarea filtrelor cu dublu strat 

Debit de spalare cu apa a unui filtru m3/h 55 

m3/h 210 

Numar pompe in functiune 1 

Numar pompe in standby 1 

Debit pompa cu turatie variabila m3/h 100 − 210 

Debit de spalare cu aer a unui filtru m3/h 60 

Nm3/h 228 

Numar suflante in functiune 1 

Numar suflante in standby 1 

Debit suflanta cu turatie variabila Nm3/h 230 Nm3/min 3.83 

Consum apa de spalare (max)/filtru:              m3/filtru    26 
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C. Remineralizarea apei filtrate 

Apa de foraj are duritatea totala scazuta − intre 2,5 si 3,5 ⁰d (grade germane), situandu−se in 

categoria „ape moi” (cu duritatea sub 5 ⁰d). Duritatea totala a apei de foraj de la Bragadiru este in 

intregime de tip „duritate carbonatica” sau „duritate temporara”. 

Legea apei, 458/2OO2, republicata in noiembrie 2011  prevede ca apa potabila sa aiba o duritate 
minima de 5 ⁰d, ceeace impune in acest caz o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5 ⁰d si 

pentru realizarea unei valori a pH apropiata de valoarea pH de echilibru, pentru a se evita precipitarea 

carbonatului de calciu. 

Ipoteza de dimensionare: 

Concentratia ionilor de calciu si magneziu in apa de foraj g Ca2+/m3 11 

g Mg2+/m3 4,1 

Duritatea totala apa bruta ⁰d 2,49 

Duritate totala apa tratata (corectata) ⁰d 5,50 

Corectare duritate totala (maximum) ⁰d 3,01 

Corectare duritate totala (medie) ⁰d 2,25 

Dozare reactivi de remineralizare: 

Reactia chimica: 2NaHCO3 + CaCl2 ( Ca(HCO3)2 + 2NaCl 

Dozare (practic): 

doza CaCl2, solutie 5% l/m3 1,20 

               l/h      164  

consum substanta comerciala (maxim) kg/zi 259 

consum substanta comerciala (mediu) kg/zi 194 

     tone/luna 5,9 

doza NaHCO3, solutie 5% l/m3 1,82 

                 l/h     249  

consum substanta comerciala (maxim) kg/zi 302 

consum substanta comerciala (mediu) kg/zi 225 

         tone/luna  6,8 

D. Dezinfectia apei tratate 

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorare cu clor gazos. 

Se prevede adaptarea capacitatii actuale a statiei de clorare, astfel incat sa se asigure doza de clor 
rezidual liber pentru orice situatie de exploatare: 

CMA ≥ 0.1 −≤ 0.5 mg/l in reteaua de distributie (bransamanet, capat de retea) 

Ipoteza de dimensionare a instalatiilor de stocare si dozare a clorului este urmatoarea: 

− amoniu rezidual in apa tratata (temp. apa < 10⁰C): mg NH4/l 0,5 

doza maxima de clor (clorare la break−point): mgCl2/l  5 

− dezinfectia apei tratate, cu pH > 8: 

doza maxima de clor: mgCl2/l 1 

doza de clor totala necesara mgCl2/l 6 
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consum maxim orar clor kgCl2/h 0,82 

             kgCl2/zi       8 

consum mediu lunar clor kgCl2/luna 240 

Capacitate clorometru g Cl2/h 500 

Clorometre in functiune unit. 2 

Clorometre in standby unit. 1 

Recipienti clor de 65 kg in functiune unit. 2 

Recipienti clor de 65 kg − stocare unit. 4 

Rezervor nou  

Apa tratata va avea suficienta presiune pentru a alimenta rezervoarele de inmagazinare pana la 

nivelul maxim de exploatare. 

Injectarea reactivilor de remineralizare si clorului pentru dezinfectie (apa motrice clorata) se va face in 

conducta de iesire a apei filtrate. Timpul de reactie va fi asigurat in rezervoarele de inmagazinare a 

apei. 

Se va construi un rezervor de inmagazinare nou cu capacitatea utila de inmagazinare de 700 m3. 
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3.3.8. Sistem de alimentare cu apă BRAGADIRU (ZONA B) 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Bragadiru ZONA Beste următorul: 

An Locuitori 

2015 8203 

2023 10301 

2025 10808 

2030 12052 

2035 13257 

2040 14401 

2045 15467 

3.3.8.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.8.1-15 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 999,30 11,57 54,13     15,04 1299,08 15,04 133,43 37,06 

2025 1102,11 12,76 59,70 16,58 1432,74 16,58 144,25 40,07 

2030 1227,33 14,21 66,48 18,47 1595,53 18,47 152,17 42,27 

2035 1414,87 16,38 76,64 21,29 1839,33 21,29 166,38 46,22 

2040 1608,43 18,62 87,12 24,20 2090,95 24,20 179,70 49,92 

2045 1804,01 20,88 97,72 27,14 2345,21 27,14 193,82 53,84 

3.3.8.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Table 3.3.8.1-16 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 1,50 2,00 
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fara canalizare 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table 3.3.8.1-17 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:
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Table 3.3.8.1-18 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

 Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 10301 10301 100 95 978,57 11,33 53,01 14,72 1,30 1272,15 14,72 2,47 130,93 36,37 

2025 10808 10808 100 100 1080,80 12,51 58,54 16,26 1,30 1405,05 16,26 2,42 141,68 39,36 

2030 12052 12052 100 100 1205,18 13,95 65,28 18,13 1,30 1566,74 18,13 2,29 149,49 41,53 

2035 13257 13257 100 105 1391,95 16,11 75,40 20,94 1,30 1809,53 20,94 2,17 163,61 45,45 

2040 14401 14401 100 110 1584,13 18,34 85,81 23,84 1,30 2059,36 23,84 2,06 176,76 49,10 

2045 15467 15467 100 115 1778,73 20.59 96,35 26,76 1,30 2312,34 26,76 1,98 190,77 52.99 

3.3.8.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.8.1-19 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 10301 10,72 0,12 0,58 0,16 1,30 13,93 0,16 2,23 1,30 0,36 

2025 10808 10,82 0,13 0,59 0,16 1,30 14,07 0,16 2,23 1,31 0,36 
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2030 12052 11,04 0,13 0,60 0,17 1,30 14,35 0,17 2,23 1,33 0,37 

2035 13257 11,48 0,13 0,62 0,17 1,30 14,92 0,17 2,23 1,39 0,39 

2040 14401 12,63 0,15 0,68 0,19 1,30 16,41 0,19 2,23 1,53 0,43 

2045 15467 13,26 0,15 0,72 0,20 1,30 17,23 0,20 2,23 1,60 0,44 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.8.1-20 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 10,00 0,12 0,54 0,15 1,30 13,00 0,15 2,23 1,21 0,34 

2025 10,48 0,12 0,57 0,16 1,30 13,63 0,16 2,90 1,27 0,35 

2030 11,11 0,13 0,60 0,17 1,30 14,45 0,17 2,90 1,34 0,37 

2035 11,45 0,13 0.62 0,17 1,30 14,88 0,17 2,90 1,38 0,38 

2040 11,67 0,14 0,63 0,18 1,30 15,18 0,18 2,90 1,41 0,39 

2045 12,02 0,14 0,65 0,18 1,30 15,63 0,18 2,90 1,45 0,40 

3.3.8.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.8.1-21 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 
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m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 1299,08 133,43 2 10 2,1 1 

2025 1432,74 144,25 2 10 2,1 1 

2030 1595,53 152,17 2 10 2,1 1 

2035 1839,33 166,38 2 10 2,1 1 

2040 2090,95 179,70 2 10 2,1 1 

2045 2345,21 193,82 2 10 2,1 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.8.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 
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- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.8.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 219 280 499 36 6 215 

2025 219 303 521 40 6 239 

2030 219 320 538 45 6 269 

2035 219 349 568 53 6 316 

2040 219 377 596 61 6 366 

2045 219 407 626 68 6 410 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.8.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 
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 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.8.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav 

(conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Existent Propus              

(m3/zi) 

 

(m3) (m3) (m3) (m3) 

2023 1299,08 0,5 650 1363 0 0 

2025 1432,74 0,5 716 1477 0 0 

2030 1595,53 0,5 798 1605 0 0 

2035 1839,33 0,5 920 1803 0 0 

2040 2090,95 0,5 1045 2007 0 0 

2045 2345,21 0,5 1173 2208 0 0 

3.3.8.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 
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Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.6.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,01 1,06 2.362,24 27,34 3.070,89 35,54 291,69 3,38 

2025 1,01 1,06 2.609,93 30,21 3.392,91 39,27 317,75 3,68 

2030 1,02 1,08 2.931,11 33,92 3.810,45 44,10 342,88 3,97 

2035 1,05 1,10 3.442,85 39,85 4.475,71 51,80 386,99 4,48 

2040 1,07 1,12 3.995,39 46,24 5.193,99 60,12 431,73 5,00 

2045 1,07 1,12 4.473,16 51,77 5.815,10 67,30 467,01 5,41 

Obs. Tabelul centralizator al cerintei de apa s-a realizat pentru ambele zone. 

3.3.8.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.6.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 20,78 5,77 2007,14 23,23 

2025 Vri / 24 = 21,71 6,03 2175,01 25,17 

2030 Vri / 24 = 22,42 6,23 2397,11 27,74 

2035 Vri / 24 = 23,67 6,57 2755,11 31,89 

2040 Vri / 24 = 24,83 6,90 3131,51 36,24 

2045 Vri / 24 = 26,08 7,25 3462,42 40,07 
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Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi  sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

  Table 3.3.6.4-2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 155,98 43,33 173,67 48,24 

2025 168,93 46,93 183,35 50,93 

2030 179,00 49,72 191,02 53,06 

2035 197,84 54,96 205,43 57,06 

2040 216,25 60,07 219,55 60,99 

2045 231,93 64,42 230,52 64,03 

Pentru ZONA B nu se va realiza gospodaria de apa. Debitul total de 64,42l/s a fost solicitat catre Apa 

Nova Bucuresti. Conform modelarii hidraulice si datelor puse la dispozitie de catre ANB punctele de 

conexiune in retelele ANB pot asigura debitele si presiunile necesare alimentarii retelelor din ZONA B. 
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3.3.9. Sistem de alimentare cu apă CORNETU 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Cornetu este următorul: 

An Locuitori 

2015 7106 

2023 8293 

2025 8578 

2030 9276 

2035 9945 

2040 10567 

2045 11133 

În prezent, localitatea Cornetu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. Extinderile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare si inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectiva 

la nivelul anului 2030 iar rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 

2045. 

3.3.9.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
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Qor,max = 
1000
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s  [m3/h] 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.9.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 867,67 10,04 47,00 13,06 1127,97 13,06 121,88 33,86 

2025 897,63 10,39 48,62 13,51 1166,92 13,51 125,21 34,78 

2030 967,56 11,20 52,41 14,56 1257,82 14,56 132,63 36,84 

2035 1083,77 12,54 58,70 16,31 1408,90 16,31 145,46 40,41 

2040 1150,60 13,32 62,33 17,31 1495,79 17,31 151,01 41,95 

2045 1266,47 14,66 68,60 19,06 1646,41 19,06 162,91 45,25 

3.3.9.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Table 3.3.9.1-2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 
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temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table 3.3.9.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de 
locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:
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Table 3.3.9.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8293 8293 100 95 787,84 9,12 42,67 11,85 1,30 1024,19 11,85 2,63 112,23 31,18 

2025 8578 8578 100 95 814,91 9,43 44,14 12,26 1,30 1059,38 12,26 2,61 115,21 32,00 

2030 9276 9276 100 95 881,22 10,20 47,73 13,26 1,30 1145,59 13,26 2,56 122,20 33,94 

2035 9945 9945 100 100 994,50 11,51 53,87 14,96 1,30 1292,85 14,96 2,50 134,67 37,41 

2040 10567 10567 100 100 1056,70 12,23 57,24 15,90 1,30 1373,71 15,90 2,44 139,66 38,79 

2045 11133 11133 100 105 1168,97 13,53 63,32 17,59 1,30 1519,65 17,59 2,39 151,12 41,98 

3.3.9.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.9.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8293 32,93 0,38 1,78 0,50 1,30 41,97 0,49 2,23 3,98 1,11 

2025 8578 33,58 0,39 1,82 0,51 1,30 43,65 0,51 2,23 4,06 1,13 
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2030 9276 34,25 0,40 1,86 0,52 1,30 44,53 0,52 2,23 4,14 1,15 

2035 9945 35,62 0,41 1,93 0,54 1,30 46,31 0,54 2,23 4,31 1,20 

2040 10567 39,18 0,45 2,12 0,59 1,30 50,94 0,59 2,23 4,74 1,32 

2045 11133 41,14 0,48 2,23 0,62 1,30 53,48 0,62 2,23 4,97 1,38 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.9.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 46,90 0,54 2,54 0,71 1,30 60,98 0,71 2,23 5,67 1,58 

2025 49,14 0,57 2,66 0,74 1,30 63,88 0,74 2,90 5,94 1,65 

2030 52,09 0,60 2,82 0,78 1,30 67,71 0,78 2,90 6,30 1,75 

2035 53,65 0,62 2,91 0,81 1,30 69,74 0,81 2,90 6,49 1,80 

2040 54,72 0,63 2,96 0,82 1,30 71,14 0,82 2,90 6,62 1,84 

2045 56,36 0,65 3,05 0,85 1,30 73,27 0,85 2,90 6,81 1,89 

3.3.9.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.9.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 1127,97 121,88 1 10 2,1 1 

2025 1166,92 125,21 1 10 2,1 1 

2030 1257,82 132,63 1 10 2,1 1 

2035 1408,90 145,46 1 10 2,1 1 

2040 1495,79 151,01 2 10 2,1 1 

2045 1646,41 162,91 2 10 2,1 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.9.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 
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Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.9.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 109 256 365 31 6,00 187 

2025 109 263 372 32 6,00 195 

2030 109 279 388 35 6,00 212 

2035 109 305 415 40 6,00 242 

2040 219 317 536 44 6,00 262 

2045 219 342 561 48 6,00 288 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.9.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 
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 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 6 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.9.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Existent Necesar              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) (m3) 

2023 1127,97 0,4 451 1003 1000 - 

2025 1166,92 0,4 467 1034 1000 50 

2030 1257,82 0,4 503 1103 1000 150 

2035 1408,90 0,4 564 1220 1000 250 

2040 1495,79 0,35 524 1321 1000 350 

2045 1646,41 0,35 576 1425 1000 450 
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3.3.9.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.9.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,01 1,06 919,81 10,65 1.195,75 13,84 129,20 1,50 

2025 1,01 1,06 954,93 11,05 1.241,41 14,37 133,20 1,54 

2030 1,02 1,08 1.040,43 12,04 1.352,56 15,65 142,62 1,65 

2035 1,05 1,10 1.191,00 13,78 1.548,30 17,92 159,85 1,85 

2040 1,07 1,12 1.292,85 14,96 1.680,71 19,45 169,68 1,96 

2045 1,07 1,12 1.422,98 16,47 1.849,87 21,41 183,04 2,12 

3.3.9.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.9.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 15,22 4,23 1654 19,14 

2025 Vri / 24 = 15,50 4,31 1713 19,83 

2030 Vri / 24 = 16,17 4,49 1849 21,40 
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2035 Vri / 24 = 17,29 4,80 2087 24,16 

2040 Vri / 24 = 22,33 6,20 2368 27,41 

2045 Vri / 24 = 23.38 6,49 2572 29,77 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi  sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

  Table 3.3.9.4-4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 135,92 37,75 127,39 35,38 

2025 140,73 39,09 131,06 36,41 

2030 150,01 41,67 137,86 38,29 

2035 166,80 46,33 150,23 41,73 

2045 184,41 51,22 197,26 54,79 

2045 197,61 54,89 206,50 57,36 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Cornetu”. 

3.3.9.5. Statia de tratare 

Procesul tehnologic de tratare: 

Gospodaria de apa existenta nu asigura eliminarea amoniului din apa bruta. Ca urmare, se propune 

completarea schemei de tratare din statia existenta, cu facilitati de eliminarea a amoniului de apa 

bruta. 

3.3.9.5.1.  Situatia existenta a GA (Statia de tratare a apei): 

Debit calcul GA                  QIC 17 l/s   61,20 m
3
/h  

                                                                            1468,8       m
3
/zi 

Debit calcul retea distributie QIIC 33,7 l/s 121,32 m
3
/h  

Capacitate rezervoare    1000 m3 
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Extindere GA: anul de dimensionare 2030 

Extindere sursa (aport retea ANB) QIC 12,8 l/s 46,08 m3/h 

 

Date de proiectare extindere GA: 

Debit de tratare GA  QIC  17 l/s   61,20 m3/h 

  QIIC 41,67 l/s  150 m3/h 

Capacitate totala rezervoare 1000 m3 

Rezervor de inmagazinare nou  NU 

 

3.3.9.5.2. Date privind calitatea apei de foraj (conf. Studiu INCD – ECOIND): 

Sursa de apa este constituita din 5 sunt foraje reabilitate. 

Calitatea apei de la forajele reabilitate a fost urmarita in anii 2012 ... 2013 

Valorile minime si maxime ale parametrilor principali in perioadele in care s−au facut masuratori: 

PARAMETRI SIMBOL UNITATI 
2012 

iul-nov 

2013 

iun-oct 

 

CMA 

Temp. apei t ⁰C 10−20 10.2−20.6  

Turbiditate Tu NTU 1.1−1.3 1.6 – 2.6  

pH pH − 7.51 − 7.95 7.62 − 8.38  

Alcalinitate  mval/l 4.7 − 4.8 5.35 − 6.1  

Duritate  ⁰d 5.9 − 6.5 2.8 − 4.6  

Fier Fe2+ µg/l < 300 < 200 200 

Mangan Mn2+ µg/l <50 <50 50 

Amoniu +NH4 mg/l 1.9 - 2.4 4.5 - 6.5 0.5 

Fosfat −3PO4 mg/l  0.9 − 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  
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3.3.9.5.3. Cerinte privind calitatea apei tratate: 

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 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 

Studiul de tratabilitate realizat de catre INCD−ECOIND (2012−2014) arata ca pentru apa de la 
forajele din localitatile Bragadiru si Cornetu eliminarea amoniului trebuie facuta prin nitrificare 
biologica. 

Procesele de tratare principale prevazute pentru apa de la frontul de foraje Cornetu 

A. Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta 

B. Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat 

C. Reglarea echilibrului calco-carbonic al apei tratate 

D. Dezinfectia apei tratate cu clor 

Apa bruta de la forajele F1 - F5

P1 P2 P3

P4 P5 P6

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE

Rezervor apa bruta

Re
ci

rc
ul

ar
e

F
Masurare debit

Biofiltru 1

Rezervor

F1 F2 F3 F4

Rezervoare 
inmagazinare

Dezinfectie Cl2

Statie de pompare
La retea de distributie

Cornetu

Filtre cu dublu strat

reactiv pH+

Aer de proces

Aport debit ANB 

Remineralizare

Biofiltru 2
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3.3.9.5.4. Dimensionarea proceselor de tratare a apei 

A. Nitrificarea biologica a amoniului pe biofiltre cu circulatie ascendenta 

Amoniul este prezent in apa din forajele Cornetu in concentratii de pana la 12 - 14 ori mai mari 
decat  

concentratia cea mai mare admisa de norma romana : CMA = 0,5 mgNH4+ / l   

Nitrificarea biologica se realizeaza cu ajutorul bacteriilor autotrofe care oxideaza amoniul transfor - 

mandu-l in nitrat (NO3-) in doua faze care au loc in acelasi reactor:  

 

  

- oxidarea amoniului in nitrit NO2- (nitritare) de catre bacteriile Nitrosmonas, apoi,   

- oxidarea nitritilor in nitrati NO3- (nitratare) de catre bacteriile Nitrobacter   

Aceste bacterii sunt strict aerobe, nepatogene si utilizeaza ca sursa de carbon hidrogenocarbonatii 

din apa, HCO3-, ion care determina alcalinitatea apei. 

  

  

- consumul teoretic de oxigen este de 3,25 mgO2/mg NH4+ oxidat 

  

  

- consumul teoretic de alcalinitate este de 6,7 mg HCO3-/ mg NH4+ oxidat 

 

  

- procesul biologic genereaza "namol": 0,2 mg substanta uscata/ 1 mg de amoniu oxidat 

Factorii care influenteaza eficacitatea procesului biologic: 

  

  

- valoarea pH, care trebuie sa fie peste 7,2  

   

  

- temperatura apei, peste 10 0C 

    

  

- concentratia de amoniu in apa cat mai constanta, in special la temperaturi scazute ale apei 

Prin nitrificarea biologica a amoniului este vizata o concentratie reziduala de amoniu < 0,2 mg/l 

Pentru tratarea apei de foraj la statia de tratare (GA) Cornetu au fost prevazute 2 filtre   

cilindrice incarcate cu masa granulara din argila expandata, cu suprafata macroporoasa 

pe care se fixeaza biomasa nitrificatoare. Circulatia apei brute si aerului de proces se face  

in sens ascendent (in co-curent). Filtrele se spala periodic pentru indepartarea biomasei  

fixate in exces de pe granulele din argila expandata. 

   

  

Dimensionarea biofiltrelor nitrificatoare: 

   

QIC  

    

61,20 m3/h 

QIC  

    

1468,8 m3/zi 

Concentratia de calcul amoniu 

 

NH4
+ 6,60 g/m3 

Concentratia maxima de calcul azot amoniacal N-NH4
+ 5,10 g/m3 
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N-NH4
+ 7491 gN/zi 

Incarcare maxima de calcul cu azot/m3 masa biofiltranta 300 gN/m3.zi 

Volum masa biofiltranta necesara 

 

24,97 m3 

ECBT (empty bed contact time) necesar 

 

24,48 minute 

Numar de biofiltre 

   

2 unit. 

Volum masa biofiltranta necesara/filtru 

 

12,48 m3/unit. 

Diametrul filtrului (ales) 

  

2,50 m 

Aria transversala a biofiltrului 

  

4,91 m 

Inaltime strat biofiltrant necesara 

 

2,54 m 

Inaltime strat biofiltrant efectiva (aleasa) 

 

4,00 m 

Volum material biofiltrant efectiv 

  

39,28 m3 

     

19,64 m3/unit. 

Incarcare maxima efectiva/masa biofiltranta 191 gN/m3.zi 

Incarcare PERCENTILE 0.95 efectiva/masa biofiltranta 170 gN/m3.zi 

Incarcare medie efectiva/masa biofiltranta 

 

142 gN/m3.zi 

EBCT efectiv 

   

38,51 minute 

Incarcarea hidraulica de suprafata efectiva 

 

6,23 m/h 

Productie de namol maxima 

  

1,50 kg/zi 

Material biofiltrant: argila expandata 

 

BIOLITE P 2.7 sau 
similar 

 

cantitate necesara (+ 
10%)  

total 43 m3 

Dimensionare pompe de alimentare si spalare biofiltre: 

  

Debit maxim orar/filtru 

  

30,6 m3/h 

Numar pompe in functiune 

  

2 

 

Numar pompe in standby 

  

1 

 

Debit pompa cu turatie variabila 

  

30 - 
100 

m3/h 

Volum apa de spalare 

   

40 m3/filtru 
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Durata unei spalari 

   

20 - 25  minute 

Dimensionare compresoare pentru aer de proces si de spalare biofiltre: 

Numar compresoare in functiune 

  

2 

 

Numar compresoare in standby 

  

1 

 

Debit compresor cu turatie variabila 

 

40 - 
100 

Nm3aer/h 

Presiune 

    

2 bar 

Rezervoare: 

     

Rezervor de intrare (apa bruta) 

  

40 m3 

Rezervor de apa biofiltrata 

  

30 m3 

  B. Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu dublu strat 

  

  

Apa tratata pe biofiltrele nitrificatoare va fi supusa unui proces de filtrare rapida pe filtre sub presiune  

cu dublu strat: Antracit / Nisip. Startul superior, din antracit are o capacitate mare de filtrare   

in adancime a suspensiilor solide rezultate din procesul biologic de nitrificare a amoniului.  

Stratul inferior, din nisip cuartos, cu dimensiunea mai mica asigura o filtrare de polisare a apei 

Structura umpluturii filtrelor cu dublu strat 
filtrant 

    

  

  

       

  

  
Strat  

filtrant 

Inaltime 
strat 
(mm) 

Granulometrie 
(mm) 

d10 
mm 

Coeficient 
uniformitate 

  

    

  Antracit 600 1,4 – 2,5 
1,5 – 
1,6 

≤ 1,4   

  Nisip 800 0,71 – 1,25 0,85 ≤ 1,4   

  Pietris 100 5 - 7       

  

       

  

Dimensionarea filtrelor sub 
presiune 

    

  

  Debit total: 

 

Q m3/h 61,20 

 

  

  Numar filtre (ales): 

 

N unitati 4 
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  Debit unitar N 

 

QN m3/h 15,3 4 filtre in functiune 

  Viteza de filtrare vizata VFN teor. m/h 8 - 10 4 filtre in functiune 

  Diametrul filtrului 

 

DF mm 1800 

 

  

  Aria transversala a filtrului AF m2 2,54 

 

  

  Viteza de filtrare reala VFN m/h 6,0 

 

  

  
Viteza de filtrare in timpul 
spalarii 

VF N-1 m/h 8,0 3 filtre in functiune 

  Inaltimea utila cilindrica a filtrului: 

   

  

  

 

Inaltime totala strate 
granulare 

mm 1500 

 

  

  

 

Inaltime apa peste 

stratul superior 
mm 1200 

 

  

  

 

Inaltime utila cilindru mm 2700 

 

  

Materiale filtrante: 

     

  

  Antracit 1.4 - 2.5 mm (d10 = 1.5 - 1.6 mm) + 15% 7,0 m3 (4 filtre)   

  
Nisip cuartos d10 = 0.85 
mm 

 

+ 15% 9,4 m3 (4 filtre)   

  Pietris 5 - 7 mm 

  

+ 15% 1,2 m3 (4 filtre)   

  

       

  

  
Dimensionare pompe recirculare si alimentare filtre cu dublu 
strat: 

 

  

  

       

  

  Debit maxim orar 

  

m3/h 61,20 

 

  

  Numar pompe in functiune 

  

2 

 

  

  Numar pompe in standby 

  

1 

 

  

  
Debit pompa cu turatie 
variabila 

 

m3/h 
30 - 
100 

 

  

 

 

Dimensionarea pompelor si suflantelor pentru spalarea filtrelor cu dublu strat   

  
Debit de spalare cu apa a unui 
filtru 

m/h 55 
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m3/h 140 

 

  

  
Numar pompe in 

functiune 
  

1 

 

  

  
Numar pompe in 
standby 

  

1 

 

  

  
Debit pompa cu turatie variabila 

Q max 
m3/h 140 

 

  

  
Debit de spalare cu aer a unui 
filtru 

m/h 60 

 

  

  

    

Nm3/h 153 

 

  

  
Numar suflante in 
functiune 

  

1 

 

  

  
Numar suflante in 
standby 

  

1 

 

  

  
Debit suflanta cu turatie variabila 
QA max 

Nm3/h 160 Nm3/min 2.67 

 Consum apa de spalare (max)/filtru: m3/m2 6,9 

 

  

  

    

m3/filtru 18 

 

  

C. Remineralizarea apei filtrante 

Apa de foraj are duritatea totala scazuta − intre 2,8 si 4,6 ⁰d (grade germane), situandu−se in 

categoria „ape moi” (cu duritatea sub 5 ⁰d). Duritatea totala a apei de foraj de la Cornetu este in 

intregime de tip „duritate carbonatica” sau „duritate temporara”. 

Legea apei, 458/2OO2 prevede ca apa potabila sa aiba o duritate minima de 5 ⁰d, ceeace impune in 

acest caz o tratare pentru cresterea duritatii totale la peste 5 ⁰d si pentru realizarea unei valori a pH 

apropiata de valoarea pH de echilibru, pentru a se evita precipitarea carbonatului de calciu. 

Ipoteza de dimensionare: 

     

Concentratia ionilor de calciu si magneziu in apa de foraj 
g 

Ca2+/m3 
14,1 

  

     

g 
Mg2+/m3 

3,6 

Duritatea totala apa bruta 

   

0d 2,80 

Duritate totala apa tratata (corectata) 

  

0d 5,50 

Corectare duritate totala (maximum) 

  

0d 2,70 

Corectare duritate totala (medie) 

  

0d 2,00 
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Dozare reactivi de remineralizare 

    

Reactia chimica: 2NaHCO3 + CaCl2 → Ca(HCO3)2 + 2NaCl 

  

Dozare : 

      

doza CaCl2, 
solutie  

5% 

  

l/m3 1,08 

     

l/h 66 

consum substanta comerciala 
(maxim) 

 

kg/zi 106 

  

kg/zi 78 

     

tone/luna 2,4 

       
doza 
NaHCO3, 

solutie  

5% 

  

l/m3 1,62 

     

l/h 99 

consum substanta comerciala 
(maxim) 

 

kg/zi 120 

consum substanta comerciala 
(mediu) 

 

kg/zi 89 

     

tone/luna 2,7 

 

  D. Dezinfectia apei tratate 

    

  

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorare cu clor gazos.  

 

  

Se prevede adaptarea capacitatii actuale a statiei de clorare, astfel incat sa se asigure doza  

de clor rezidual liber pentru orice situatie de exploatare:  

  

  

  CMA  
≥ 0.1 − ≤ 0.5 

mg/l 
in reteaua de distributie (bransamanet, capat de 
retea) 

Ipoteza de dimensionare a instalatiilor de stocare si dozare a clorului este urmatoarea: 

  - amoniu rezidual in apa tratata (temp. apa < 100C): mg NH4/l 0,5   

  

 

doza maxima de clor (clorare la 
break-point): 

mgCl2/l 5   

  - dezinfectia apei tratate, cu pH > 8: 

   

  



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

148 

  

 

doza maxima 
de clor: 

  

mgCl2/l 1   

  

 

doza de clor totala 
necesara 

 

mgCl2/l 6   

  

 

consum maxim orar clor 

 

kgCl2/h 0,37   

  

     

kgCl2/zi 4   

  

 

consum mediu lunar clor 

 

kgCl2/luna 120   

Capacitate clorometru 

   

g Cl2/h 200   

Clorometre in functiune: 

   

unit. 2   

Clorometre in standby 

   

unit. 1   

Recipienti clor de 65 kg in functiune 

  

unit. 2   

Recipienti clor de 65 kg - stocare 

  

unit. 4   

  

       

  

 

 

Statia de pompare 

 

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere QIIC = 41,67 l/s (150 

m3/h) va fi facuta prin achizitionarea unei pompe cu caracteristici similare pompelor existente. 

Caracteristici pompa suplimentara: 

      

  

  Numar pompe  

  

1 cu turatie variabila   

  Debit pompe  

 

m3/h 61 

 

  

  Inaltime de pompare 

  

mCA 30 
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3.3.10. Sistem de alimentare cu apă CIOROGARLA 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Ciorogarla este următorul: 

An Locuitori 

2015 6861 

2023 8007 

2025 8282 

2030 8957 

2035 9602 

2040 10203 

2045 10749 

În prezent, localitatea Ciorogarla dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. Extinderile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, inmagazinare si tratare se vor realiza la etapa de perspectivă 

la nivelul anului 2030 iar pentru rețeaua de distribuție se va realiza la etapa de perspectivă la nivelul 

anului 2045. 

3.3.10.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

150 

Qzi,max = 
1000

1



n

k 1
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i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1
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n
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1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.10.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 821,05 9,05 44,47 12,35 1067,37 12,35 115,97 32,21 

2025 848,56 9,82 45,96 12,77 1103,13 12,77 119,06 33,07 

2030 912,55 10,56 49,43 13,73 1186,32 13,73 125,52 34,87 

2035 1022,56 11,84 55,39 15,39 1329,33 15,39 138,35 38,43 

2040 1088,12 12,59 58,94 16,37 1414,55 16,37 144,57 40,16 

2045 1199,02 13,88 64,95 18,04 1558,72 18,04 156,49 43,47 

3.3.10.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 
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Table 3.3.10.1-2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table 3.3.10.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:
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Table 3.3.10.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8007 8007 100 90 720,63 8,34 39,03 10,84 1,30 936,82 10,84 2,66 103,83 28,84 

2025 8282 8282 100 90 745,38 8,63 40,38 11,22 1,30 968,99 11,22 2,64 106,59 29,61 

2030 8957 8957 100 90 806,13 9,33 43,67 12,13 1,30 1047,97 12,13 2,58 112,66 31,29 

2035 9602 9602 100 95 912,19 10,56 49,41 13,73 1,30 1185,85 13,73 2,53 125,01 34,73 

2040 10203 10203 100 95 969,29 11,22 52,50 14,58 1,30 1260,07 14,58 2,48 130,21 36,17 

2045 10749 10749 100 100 1074,90 12,44 58,22 16,17 1,30 1397,37 16,17 2,43 141,48 39,30 

3.3.10.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.10.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8007 72,28 0,84 3,92 1,09 1,30 93,97 1,09 2,23 8,74 2,43 

2025 8282 73,70 0,85 3,99 1,11 1,30 95,81 1,11 2,90 8,91 2,47 
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2030 8957 75,17 0,87 4,07 1,13 1,30 97,72 1,13 2,90 9,09 2,52 

2035 9602 78,18 0,90 4,23 1,18 1,30 101,63 1,18 2,90 9,45 2,63 

2040 10203 86,00 1,00 4,66 1,29 1,30 111,80 1,29 2,90 10,40 2,89 

2045 10749 90,30 1,05 4,89 1,36 1,30 117,39 1,36 2,90 10,92 3,03 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare in zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.10.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 28,14 0,33 1,52 0,42 1,30 36,59 0,42 2,23 3,40 0,95 

2025 29,48 0,34 1,60 0,44 1,30 38,33 0,44 2,90 3,56 0,99 

2030 31,25 0,36 1,69 0,47 1,30 40,63 0,47 2,90 3,78 1,05 

2035 32,19 0,37 1,74 0,48 1,30 41,85 0,48 2,90 3,89 1,08 

2040 32,83 0,38 1,78 0.49 1,30 42,68 0,49 2,90 3,97 1,1 

2045 33,82 0,39 1,83 0,51 1,30 43,96 0,51 2,90 4,09 1,14 

3.3.10.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.10.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 1067,37 115,97 1 10 2,1 1 

2025 1103,13 119,06 1 10 2,1 1 

2030 1186,32 125,52 1 10 2,1 1 

2035 1329,33 138,35 1 10 2,1 1 

2040 1414,55 144,57 2 10 2,1 1 

2045 1558,72 156,49 2 10 2,1 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.10.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 
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Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.6.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 109 244 353 29 6,00 177 

2025 109 250 359 31 6,00 184 

2030 109 264 373 33 6,00 200 

2035 109 291 400 38 6,00 228 

2040 219 304 522 41 6,00 247 

2045 219 329 547 45 6,00 273 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.6.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 
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 (<5000 loc.) 0,500 

 (5001-10000 loc.) 0,400 

 (10001-20000loc.) 0,350 

(20001-50000 loc.) 0,300 

(50001-100000 loc.) 0,250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 6 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.6.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Existent Necesar              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) (m3) 

2023 1067,37 0,4 427 956 600 350 

2025 1103,13 0,4 441 985 600 400 

2030 1186,32 0,4 475 1047 600 450 

2035 1329,33 0,4 532 1160 600 560 

2040 1414,55 0,35 495 1265 600 700 
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2045 1558,72 0,35 546 1365 600 800 

3.3.10.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.6.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,01 1,06 871,17 10,08 1.132,52 13,11 123,05 34,18 

2025 1,01 1,06 902,75 10,45 1.173,58 13,58 126,66 35,18 

2030 1,02 1,08 981,20 11,36 1.275,57 14,76 134,96 37,49 

2035 1,05 1,10 1.123,74 13,01 1.460,87 16,91 152,04 42,23 

2040 1,07 1,12 1.222,59 14,15 1.589,36 18,40 162,44 45,12 

2045 1,07 1,12 1.347,20 15,59 1.751,36 20,27 175,83 48,84 

3.3.10.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.6.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 14,70 4,08 1572,89 18,20 
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2025 Vri / 24 = 14,96 4,16 1627,68 18,84 

2030 Vri / 24 = 15,54 4,32 1751,74 20,28 

2035 Vri / 24 = 16,67 4,63 1978,98 22,91 

2040 Vri / 24 = 21,75 6,04 2257,19 26,13 

2045 Vri / 24 = 22,79 6,33 2454,38 28,41 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

Table 3.3.6.4-4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 129,71 36,03 123,04 34,18 

2025 134,22 37,28 126,50 35,14 

2030 142,40 39,56 132,54 36,82 

2035 159,04 44,18 144,80 40,22 

2045 177,26 49,24 192,25 53,40 

2045 190,48 52,91 201,51 55,98 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Ciorogarla”. 

3.3.10.5. Statia de tratare 

3.3.10.5.1.  Situatia existenta a GA (Statia de tratarea apei): 

Debit calcul GA 

 

QIC 18,00 l/s 64,80 m3/h 

      

1555,2 m3/zi 

Debit calcul retea distributie QIIC 25,05 l/s 90,18 m3/h 

Capacitate rezervoare existente (1 unitate)  600 m3 
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Extindere GA: 

 

anul de dimensionare 2045 

 

  

Debit  GA 

  

QIC 18,00 l/s 64,8 m3/h 

Extindere sursa (aport retea ANB) 

 

10,40 l/s 37,44 m3/h 

   

QIIC 52,91 l/s 190,48 m3/h 

Date de proiectare extindere 
GA: 

    

Debit calcul GA 

 

QIC 18,00 l/s 64,80 m3/h 

Lucrari necesare in GA: 

    

  

 

Sistem nou de dezinfectie - pe baza de clor gazos   

 

Crestere capacitate de inmagazinare 

  

  

 

Crestere capacitate de 
pompare 

   

  

 

2. Dezinfectia apei 

 

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorare cu clor gazos.  

Instalatia se afla in stare avansata de degradare.  

  

Se prevede inlocuirea sistemului actual de clorinare cu unul nou similar, bazat pe clor gazos, astfel 
incat sa se asigure doza de clor rezidual liber pentru orice situatie de exploatare: 

   

  

  CMA  
≥ 0,1 − ≤ 0,5 

mg/l 
in reteaua de distributie (bransamanet, capat de 
retea) 

Ipoteza de dimensionare a instalatiilor de stocare si dozare a clorului este urmatoarea: 

  - dezinfectia apei tratate, cu pH > 8: 

   

  

  

 

doza maxima 
de clor: 

  

mgCl2/l 1   

  

 

doza de clor totala 
necesara 

 

mgCl2/l 1   

  

 

consum maxim orar clor 

 

kgCl2/h 0,06   

  

     

kgCl2/zi 1   

  

 

consum mediu lunar clor 

 

kgCl2/luna 30   



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

161 

Capacitate clorometru 

   

g Cl2/h 200   

Clorometre in functiune: 

   

unit. 1   

Clorometre in standby 

   

unit. 1   

Recipienti clor de 65 kg in functiune 

  

unit. 2   

Recipienti clor de 65 kg - stocare 

  

unit. 4   

3.3.10.5.2. Crestere capacitate de inmagazinare 

Se va instala un rezervor nou de capacitate 700 m3. 

3.3.10.5.3. Crestere capacitate de pompare 

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere QIIC = 52,91 l/s (190,48 

m3/h) va fi facuta prin achizitionarea unei pompe cu caracteristici similare pompelor existente. 

Caracteristici pompa suplimentara: 

  Numar pompe  

  

1 cu turatie variabila   

  Debit pompe  m3/h 45 

 

  

  Inaltime de pompare 

  

mCA 34 
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3.3.11. Sistem de alimentare cu apă DOMNESTI 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Domnesti este următorul: 

An Locuitori 

2015 9556 

2023 11152 

2025 11536 

2030 12475 

2035 13375 

2040 14211 

2045 14972 

În prezent, localitatea Domnesti dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă realizat in cadrul 

programului POS I. Extinderile prevăzute pentru captare, tratare si inmagazinare se vor realiza la 

etapa de perspectivă la nivelul anului 2030 iar pentru rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de 

perspectivă la nivelul anului 2045.  

3.3.11.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 
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Qzi,max = 
1000

1



n

k 1
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ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1

24

1



n

k 1












)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.11.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1248,89 14,45 67,65 18,79 1623,55 18,79 159,48 44,30 

2025 1346,92 15,59 72,96 20,27 1750,99 20,27 170,21 47,28 

2030 1446,91 16,75 78,37 21,77 1880,98 21,77 176,14 48,93 

2035 1608,36 18,62 87,12 24,20 2090,87 24,20 188,97 52,49 

2040 1771,28 20,50 95,94 26,65 2302,66 26,65 201,27 55,91 

2045 1933,17 22,37 104,71 29,09 2513,12 29,09 212,08 58,91 

3.3.11.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 
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Table 3.3.11.1-2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table 3.3.11.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 

de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 

165 

Table 3.3.11.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11152 11152 100 95 1059 12,26 57,39 15,94 1,30 1377 15,94 2,38 137 37,94 

2025 11536 11536 100 100 1154 13,35 62,49 17,36 1,30 1500 17,36 2,35 147 40,97 

2030 12475 12475 100 100 1248 14,44 67,57 18,77 1,30 1622 18,77 2,25 152 42,23 

2035 13375 13375 100 105 1404 16,25 76,07 21,13 1,30 1826 21,13 2,16 164 45,64 

2040 14211 14211 100 110 1563 18,09 84,67 23,52 1,30 2032 23,52 2,08 176 48,92 

2045 14972 14972 100 115 1722 19,93 93,26 25,90 1,30 2238 25,90 2,00 187 51,81 

3.3.11.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.11.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 11152 136,29 1,58 7,38 2,05 1,30 177,18 2,05 2,23 16,48 4,58 

2025 11536 137,63 1,59 7,45 2,07 1,30 178,91 2,07 2,23 16,64 4,62 
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2030 12475 140,38 1,62 7,60 2,11 1,30 182,49 2,11 2,23 16,97 4,71 

2035 13375 143,19 1,66 7,76 2,15 1,30 186,14 2,15 2,23 17,31 4,81 

2040 14211 146,05 1,69 7,91 2,20 1,30 189,87 2,20 2,23 17,66 4,91 

2045 14972 147,51 1,71 7,99 2,22 1,30 191,76 2,22 2,23 17,83 4,95 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare in zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.11.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 53,16 0,62 2,88 0,80 1,30 69,11 0,80 2,23 6,43 1,79 

2025 55,69 0,65 3,02 0,84 1,30 72,40 0,84 2,23 6,73 1,87 

2030 59,03 0,68 3,20 0,89 1,30 76,74 0,89 2,23 7,14 1,98 

2035 60,80 0,70 3,29 0,91 1,30 79,04 0,91 2,23 7,35 2,04 

2040 62,02 0,72 3,36 0,93 1,30 80,62 0,93 2,23 7,50 2,08 

2045 63,88 0,74 3,46 0,96 1,30 83,04 0,96 2,23 7,72 2,14 

3.3.11.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.11.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 
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m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 1623,55 159,48 2 10 2,1 1 

2025 1750,99 170,21 2 10 2,1 1 

2030 1880,98 176,14 2 10 2,1 1 

2035 2090,87 188,97 2 10 2,1 1 

2040 2302,66 201,27 2 10 2,1 1 

2045 2513,12 212,08 2 10 2,1 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.11.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 
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- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.11.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 219 335 553 45 6,00 268 

2025 219 357 576 49 6,00 292 

2030 219 370 588 53 6,00 317 

2035 219 397 615 60 6,00 359 

2040 219 423 641 67 6,00 403 

2045 219 445 664 74 6,00 439 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.11.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0,500 
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 (5001-10000 loc.) 0,400 

 (10001-20000loc.) 0,350 

(20001-50000 loc.) 0,300 

(50001-100000 loc.) 0,250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 6 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.11.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Existent Necesar              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) (m3) 

2023 1623,55 0,35 568 1390 1000 400 

2025 1750,99 0,35 613 1481 1000 500 

2030 1880,98 0,35 658 1564 1000 580 

2035 2090,87 0,35 732 1706 1000 750 

2040 2302,66 0,35 806 1850 1000 870 

2045 2513,12 0,35 880 1983 1000 1000 
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3.3.11.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.11.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,01 1,06 1.323,02 15,31 1.719,91 19,91 168,95 1,96 

2025 1,01 1,06 1.432,89 16,58 1.862,75 21,56 181,07 2,10 

2030 1,02 1,08 1.555,85 18,01 2.022,60 23,41 189,40 2,19 

2035 1,05 1,10 1.767,42 20,46 2.297,65 26,59 207,66 2,40 

2040 1,07 1,12 1.990,22 23,03 2.587,28 29,95 226,15 2,62 

2045 1,07 1,12 2.172,07 25,14 2.823,69 32,68 238,29 2,76 

3.3.11.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.11.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 23,06 6,41 2425 28,07 

2025 Vri / 24 = 24,00 6,67 2590 29,98 

2030 Vri / 24 = 24,52 6,81 2774 32,11 
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2035 Vri / 24 = 25,64 7,12 3097 35,85 

2040 Vri / 24 = 26,72 7,42 3431 39,71 

2045 Vri / 24 = 27,66 7,69 3703 42,86 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

  Table 3.3.11.2-2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 183 50,93 193 53,56 

2025 196 54,57 203 56,28 

2030 205 56,85 209 58,05 

2035 222 61,79 223 61,85 

2045 240 66,72 236 65,64 

2045 252 70,05 245 67,97 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi verificarea acestora 

la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Domnesti”. 

3.3.11.5. Statia de tratare 

3.3.11.5.1. Situatia existenta a GA (Statia de tratarea apei): 

   

  

Debit calcul GA 

 

QIC 25 l/s 90 m3/h 

      

2160 m3/zi 

Debit calcul retea distributie QIIC 39,42 l/s 141,91 m3/h 

Capacitate rezervoare existente (1 unitate)  1.000 m3 
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Extindere GA: 

 

anul de dimensionare 2023 

 

  

Debit  GA 

  

QIC 25 l/s 90 m3/h 

Extindere sursa (aport retea 
ANB) 

 

17,90 l/s 64,44 m3/h 

   

QIIC 56,85 l/s 205 m3/h 

Date de proiectare 
extindere GA: 

    

  

Debit calcul GA 

 

QIC 25 l/s 90 m3/h 

Lucrari necesare in GA: 

    

  

 

Crestere capacitate de inmagazinare - 600m3 

 

  

 

Crestere capacitate de 

pompare 
   

  

3.3.11.5.2. Crestere capacitate de pompare 

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere QIIC = 56,85 l/s 

(204,7 m3/h) va fi facuta prin achizitionarea unei pompe cu caracteristici similare pompelor 

existente. 

Caracteristici pompa suplimentara: 

 

 

       
  Numar pompe 

  

1 cu turatie variabila   

  Debit  pompe  m3/h 71,3 

 

  

      
  Inaltime de pompare 

  

mCA 39,8 
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3.3.12. Sistem de alimentare cu apă CLINCENI 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Clinceni este următorul: 

An Locuitori 

2015 7596 

2023 8865 

2025 9170 

2030 9916 

2035 10631 

2040 11296 

2045 11901 

În prezent, localitatea Clinceni dispune de sistem de alimentare cu apă care se afla in executie. 

Extinderile prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare si inmagazinare se vor realiza la etapa de 

perspectivă la nivelul anului 2030, iar rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la 

nivelul anului 2045. 

3.3.12.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 
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Qzi,max = 
1000

1



n

k 1












)()()(
1

ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1

24

1



n

k 1












)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.12.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 889,60 10,30 48,19 13,39 1156,48 13,39 121,30 33,70 

2025 918,13 10,63 49,73 13,81 1193,57 13,81 124,43 34,56 

2030 984,12 11,39 53,31 14,81 1279,36 14,81 130,92 36,37 

2035 1152,14 13,33 62,41 17,34 1497,79 17,34 150,07 41,69 

2040 1328,86 15,38 71,98 19,99 1727,52 19,99 169,10 46,97 

2045 1452,32 16,81 78,67 21,85 1888,01 21,85 180,86 50,24 

3.3.12.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 
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Table 3.3.12.1-2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

 

Table 3.3.12.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:
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Table 3.3.12.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8865 8865 100 80 709,20 8,21 38,42 10,67 1,30 921,96 10,67 2,59 99,49 27,64 

2025 9170 9170 100 80 733,60 8,49 39,74 11,04 1,30 953,68 11,04 2,57 102,12 28,37 

2030 9916 9916 100 80 793,28 9,18 42,97 11,94 1,30 1031,26 11,94 2,51 107,85 29,96 

2035 10631 10631 100 90 956,79 11,07 51,83 14,40 1,30 1243,83 14,40 2,44 126,46 35,13 

2040 11296 11296 100 100 1129,60 13,07 61,19 17,00 1,30 1468,48 17,00 2,37 145,01 40,28 

2045 11901 11901 100 105 1249,61 14,46 67,69 18,80 1,30 1624,49 18,80 2,31 156,36 43,43 

3.3.12.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.12.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8865 117,86 1,36 6,38 1,77 1,30 153,22 1,77 2,23 14,25 3,96 

2025 9170 119,01 1,38 6,45 1,79 1,30 154,72 1,79 2,23 14,39 4,00 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 

178 

2030 9916 121,39 1,40 6,58 1,83 1,30 157,81 1,83 2,23 14,67 4,08 

2035 10631 123,82 1,43 6,71 1,86 1,30 160,97 1,86 2,23 14,97 4,16 

2040 11296 126,30 1,46 6,84 1,90 1,30 164,19 1,90 2,23 15,27 4,24 

2045 11901 127,56 1,48 6,91 1,92 1,30 165,83 1,92 2,23 15,42 4,28 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.12.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 62,54 0,72 3,39 0,94 1,30 81,30 0,94 2,23 7,56 2,10 

2025 65,52 0,76 3,55 0,99 1,30 85,17 0,99 2,90 7,92 2,20 

2030 69,45 0,80 3,76 1,04 1,30 90,28 1,04 2,90 8,40 2,33 

2035 71,53 0,83 3,87 1,08 1,30 92,99 1,08 2,90 8,65 2,40 

2040 72,96 0,84 3,95 1,10 1,30 94,85 1,10 2,90 8,82 2,45 

2045 75,15 0,87 4,07 1,13 1,30 97,70 1,13 2,90 9,09 2,53 

3.3.12.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.12.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 
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m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 1156,48 121,30 1 10 2,1 2 

2025 1193,57 124,43 1 10 2,1 2 

2030 1279,36 130,92 1 10 2,1 2 

2035 1497,79 150,07 2 10 2,1 2 

2040 1727,52 169,10 2 10 2,1 2 

2045 1888,01 180,86 2 10 2,1 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.12.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 
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- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.12.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 111 255 365 32 6,00 191 

2025 111 261 372 33 6,00 199 

2030 111 275 385 36 6,00 216 

2035 221 315 536 43 6,00 257 

2040 221 355 576 50 6,00 302 

2045 221 380 601 55 6,00 330 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.12.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0,500 
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 (5001-10000 loc.) 0,400 

 (10001-20000loc.) 0,350 

(20001-50000 loc.) 0,300 

(50001-100000 loc.) 0,250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 6 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.12.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Existent Necesar              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) (m3) 

2023 1156,48 0,4 463 1019 800 200 

2025 1193,57 0,4 477 1049 800 250 

2030 1279,36 0,4 512 1113 800 350 

2035 1497,79 0,35 524 1318 800 550 

2040 1727,52 0,35 605 1483 800 700 

2045 1888,01 0,35 661 1592 800 800 
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3.3.12.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.12.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,01 1,06 944,34 10,93 1.227,65 14,21 128,76 1,49 

2025 1,01 1,06 976,70 11,30 1.269,72 14,70 132,37 1,53 

2030 1,02 1,08 1.058,22 12,25 1.375,69 15,92 140,78 1,63 

2035 1,05 1,10 1.266,12 14,65 1.645,97 19,05 164,92 1,91 

2040 1,07 1,12 1.493,11 17,28 1.941,04 22,47 190,00 2,20 

2045 1,07 1,12 1.631,77 18,89 2.121,30 24,55 203,21 2,35 

3.3.12.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.12.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 15,22 4,23 1685 19,50 

2025 Vri / 24 = 15,50 4,31 1742 20,16 

2030 Vri / 24 = 16,04 4,46 1870 21,64 
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2035 Vri / 24 = 23,33 6,48 2328 26,94 

2040 Vri / 24 = 24,00 6,67 2685 31,08 

2045 Vri / 24 = 25,04 6,96 2901 33,58 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

  Table 3.3.12.2-2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 143 39,79 127 35,27 

2025 148 41,11 130 36,11 

2030 156 43,33 137 38,06 

2035 197 54,72 193 53,61 

2045 221 61,39 211 58,61 

2045 234 65,00 220 61,11 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Clinceni”. 

3.3.12.5. Statia de tratare 

Procesul tehnologic de tratare: 

Gospodaria de apa existenta nu asigura eliminarea amoniului si nitratilor din apa bruta. Ca urmare, se 

propune completarea schemei de tratare din statia existenta, cu facilitati de eliminarea a amoniului si 

nitratilor de apa bruta. 

3.3.12.5.1. Situatia existenta a GA (Statia de tratarea apei): 

 

Debit calcul GA 

 

QIC 20 l/s 72 m3/h 

      

1728 m3/zi 

Debit calcul retea distributie QIIC 35,58 l/s 128,07 m3/h 
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Capacitate rezervoare existente (2 unitati)  1200 m3 

 

  

Obiecte nefinalizate:   

     

  

 

Captare: echipare 
foraje  

   

  

 

GA: instalatii hidraulice si echipamente de pompare, retele si camine 

Extindere GA: 

 

anul de dimensionare 2030 

 

  

Debit  GA 

  

QIC 20 l/s 72 m3/h 

Extindere sursa (aport retea 

ANB) 
 

13,60 l/s 49 m3/h 

   

QIIC 43,41 l/s 156 m3/h 

Date de proiectare extindere 

GA: 
    

  

Debit calcul GA 

 

QIC 20 l/s 72 m3/h 

Lucrari necesare in GA: 

    

  

 

Reabilitare cabina 
puturi 

   

  

 

Lucrari noi pentru tratarea amoniului si eliminarea caracterului agresiv al 

apei  

 

 

3.3.12.5.2. Date privind calitatea apei de foraj (conf. Studiu INCD-ECOIND) 

 

Sursa de apa este constituita din 4 foraje noi. 

 

PARAMETRI SIMBOL UNITATI 

VALORI 2009 

CMA 
Maxim 
foraj 

Minim 
foraj 

Medie 
4 

foraje 

Miros -   acceptabil 
acceptabile 

consumatori 
fara modif. 
anormale 

Gust - - - - - 

Culoare - grade 1 1 1 

Temp. apei t 0C 16 12,5 -   
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Turbiditate Tu NTU 4,02 1,05 1,90 ≥ 5 

Conductivitate   
µS/cm 
200C 

487 396 425 2500 

pH pH - 7,98 6,60 7,24 6,5 – 9,5 

Duritate tot.   0d 9,93 4,69 6,57 ≥ 5 

Fier Fe2+ μg/l 83 20 48 200 

Mangan Mn2+ μg/l - - - 50 

Amoniu NH4
+ mg/l 0,897 0,647 0,773 0,5 

Nitrati NO3- mg/l 0,54 0,54 0,54 50 

Nitriti NO2
- mg/l 0,04 0,02 0,03 0,5 

Oxidabilitate   mgO2/l 2,03 1,02 1,49 5 

Cerinte privind calitatea apei tratate: 

Apa trebuie sa corespunda calitativ cerinetelor Legii apei 458/2002 republicata in anul 2011. 

Parametrul neconform cu cerintele de potabilitate este amoniul (NH4
+). 

3.3.12.5.3. Procesele de tratare principale prevazute pentru apa de la frontul de foraje 

Clinceni 

 

A. Aerarea apei brute de foraj 

    

B. Reglarea pH 

     

C. Filtrarea apei pe filtre sub presiune/eliminarea biologica a amoniului  

D. Dezinfectia apei tratate cu clor 
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Apa bruta de la forajele F1 - F4

SCHEMA BLOC A PROCESELOR DE TRATARE

Masurare debit

Rezervor
intermediar

F1 F2 F3 F4

Rezervoare 
inmagazinare

Dezinfectie Cl2

Statie de pompare
La retea de distributie

Clinceni

Filtre cu dublu strat

reactiv pH+

Aport debit ANB 

Cascada
aerare

 

3.3.12.5.4. Dimensionarea proceselor de tratare a apei 

A. Aerarea apei brute de foraj 

Apa bruta de la foraje este lipsita de oxigen. Aerarea este necesara pentru facilitarea procesului  

Amoniul este prezent in apa din forajele de la Clinceniu in concentratii sub 1 mg/l, superioare  

concentratiei maxime admisa de Legea 458 republicata in 2011 : CMA = 0,5 mgNH4
+ / l  

Nitrificarea biologica se realizeaza cu ajutorul bacteriilor autotrofe care oxideaza amoniul transfor - 

mandu-l in nitrat (NO3
-) in doua faze care au loc in masa mediului filtrant: 

 

- oxidarea amoniului in nitrit NO2
- (nitritare) de catre bacteriile Nitrosmonas, urmata de 

- oxidarea nitritilor in nitrati NO3
- (nitratare) de catre bacteriile Nitrobacter 

 

Aceste bacterii sunt strict aerobe, nepatogene si utilizeaza ca sursa de carbon hidrogenocarbonatii 

din apa, HCO3
-, ioni care determina alcalinitatea apei. 

  

- consumul teoretic de oxigen este de 3,25 mgO2/1 mg NH4
+ oxidat 

 

- consumul teoretic de alcalinitate este de 6,7 mg HCO3
-/ 1 mg NH4

+ oxidat 
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- procesul biologic genereaza "namol": 0,2 mg substanta uscata/ 1 mg de amoniu oxidat 

Factorii care determina eficacitatea procesului biologic: 

  

- valoarea pH, care trebuie sa fie peste 7,2 

   

- temperatura apei, peste 10 0C 

    

- concentratia de amoniu in apa cat mai constanta, in special la temperaturi scazute ale apei 

Prin nitrificarea biologica a amoniului este vizata o concentratie reziduala de amoniu < 0.2 mg/l 

Pentru aerarea apei de foraj la statia de tratare (GA) Clinceni a fost prevazut un sistem 

cu cascada cu 4 trepte, care va asigura o concentratie de oxigen in apa de minimum 80% 

din concentratia la saturatie corespunzatoare temperaturii apei. 

 

Pentru temperaturile apei de foraj de la Clinceni, concentratiile de oxigen sunt urmatoarele: 

  
la temperatura apei de 

160C: 
    

  

 

concentratia 
maxima de 
oxigen: 

9,88 mg O2/l 

 

  

 

80% din 
concentratia 

maxima: 

7,90 mg O2/l 

 

  
la temperatura apei de 
120C: 

    

  

 

concentratia 
maxima de 
oxigen: 

10,78 mg O2/l 

 

  

 

80% din 

concentratia 
maxima: 

8,62 mg O2/l 

 

  Consumul teoretic de oxigen este de 3,25 mgO2/ 1 mg NH4
+ oxidat 

 

Prin aerarea apei va fi eliminata o parte din concentratia de dioxid de carbo (CO2) 

 

Dimensionarea cascadei: 

     

  Numar trepte: 

   

unitati 4 

  Inaltime de cadere/treapta 

  

m 0,60 

  Debit specific 

   

m3/(h x 
m) 

50 
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  Lungime front de deversare mediu 

 

m 2,00 

  Lungime totala deversor crenelat 

  

m 8,00 

  Inaltime totala cascada 

  

m 3,00 

  Constructie 

   

otel inoxidabil 316L 

Rezervor apa aerata aval de cascada 

    

  Rezervor metalic: Volum util = 40 m3; Diametru = 4,00 m; Inaltime totala = 3,80 m 

B. Reglarea pH 

Procesul de nitrificare necesita o valoare pH  > 
7,2 

  

  

Valoarea setata 

   

pH = 7,5   

Reactiv de 
corectie 

    

hidroxid de sodiu 

       

  

Pompe de dozare in 
functiune 

  

unitati 1   

Pompe de dozare in rezerva 

  

unitati 1   

Tip pompe de 
dozare 

    

cu 
membrana 

  

Rezervor de stocare hidroxid de sodiu 

 

m3 0,4   

Dimensionarea instalatiei de dozare hidroxid de sodiu 

Debitul sursei 

    

200 l/s 

  

     

72 m3/h 

  

     

1,728 m3/zi 

Doza maxima de NaOH 

   

10 mg/l 

Consum orar de NaOH 

   

0,72 kg/h 

Continut NaOH in solutia comerciala 

  

50 % 

Concentratia de NaOH 

   

763 g/l 

Densitatea produsului comercial 

   

1,525 kg/m3 

Consum orar de NaOH - produs comercial 

  

1 l/h 

Consum zilnic de NaOH - produs comercial 

  

0.023 m3/zi 
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Autonomie de stocare 

    

15 zile 

Volum de stocare necesar 

   

0,3 m3 

C. Filtrarea apei pe filtre sub presiune cu nisip 

Dimensionarea pompelor pentru alimentarea filtrelor 

  

  Debit alimentare filtre 

  

m3/h 72 

  Pompe in functiune 

   

unitati 1 

  Pompe in rezerva 

   

unitati 1 

  Debit maxim pompa cu debit variabil 

 

m3/h 80 

Materiale filtrante: 

    

  
Strat  

filtrant 

Inaltime 

strat 
(mm) 

Granulometrie 
(mm) 

d10 
mm 

Coeficient 
uniformitate 

  Nisip 1400 0,71 – 1,25 0,85 ≤ 1,4 

  Pietris 100 5 - 7     

 

  Debit total: 

 

Q m3/h 72 

 

  

  
Numar filtre 
(ales): 

 

N unitati 4 

 

  

  Debit unitar N 

 

QN m3/h 18 4 filtre in functiune 

  Timp de filtrare 

 

EBCT minute 14,66 4 filtre in functiune 

  Diametrul filtrului 

 

DF mm 2000 

 

  

  Aria transversala a filtrului AF m2 3,14 

 

  

  Viteza de filtrare reala VFN m/h 5,7 4 filtre in functiune 

  
Viteza de filtrare in timpul 
spalarii 

VF N-1 m/h 7,6 3 filtre in functiune 

  Inaltimea utila cilindrica a filtrului: 

   

  

  Inaltime totala strate granulare mm 1500 
m3 (4 
filtre) 

  

  
Inaltime apa peste stratul 

superior 
mm 900 

m3 (4 
filtre) 

  

  Inaltime utila cilindru 

 

mm 2400 m3 (4   
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filtre) 

  

       

  

  Nisip cuartos d10 = 0.85 mm 

 

+ 15% 20,30 m3   

  Pietris 5 - 7 mm 

  

+ 15% 1,50 m3   

Dimensionarea pompelor si suflantelor pentru spalarea 
filtrelor cu nisip 

 

  

  Debit de spalare cu apa a unui filtru m/h 25 

 

  

  

    

m3/h 79 

 

  

  Numar pompe in functiune 

  

2 

 

  

  Numar pompe in standby 

  

1 

 

  

  
Debit pompa cu turatie 

variabila 
 

m3/h 40 

 

  

  Debit de spalare cu aer a unui filtru m/h 

Nm3/h 

55 

173 
 

  

  

       

  

  

  

  Numar suflante in functiune 

  

1 

 

  Numar suflante in standby 

  

1 

 

  Debit suflanta cu turatie variabila Nm3/min 3,0 

 

D. Dezinfectia si pomparea apei tratate 

Ipoteza de dimensionare a instalatiilor de stocare si dozare a clorului este urmatoarea: 

  CMA  ≥ 0,1 − ≤ 0,5 Cl2 mg/l 
in reteaua de distributie (bransamanet, 
capat de retea) 

  

       

  
- amoniu rezidual in apa tratata (temp. apa < 
100C): 

mg NH4/l 0,5 

  

 

doza maxima de clor (clorare la 

break-point): 
mgCl2/l 5 

  - dezinfectia apei tratate 

    

  

 

doza maxima de clor: 

  

mgCl2/l 1 

  

 

doza de clor totala necesara 

 

mgCl2/l 6 

  

 

consum maxim orar clor 

 

kgCl2/h 0,43 

  

     

kgCl2/zi 11 
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consum mediu lunar clor 

 

kgCl2/luna 330 

Capacitate clorometru 

   

g Cl2/h 500 

Clorometre in functiune: 

   

unit. 2 

Clorometre in standby 

   

unit. 1 

Recipienti clor de 65 kg in functiune 

  

unit. 2 

Recipienti clor de 65 kg - stocare 

  

unit. 4 

  Alimentare rezervoare existente 

    

  

Apa filtrata va avea suficienta presiune pentru a alimenta rezervoarele de inmagazinare pana  

la nivelul maxim de exploatare. Injectarea clorului pentru dezinfectie (apa motrice clorata) se va  

face in conducta de iesire a apei filtrate. Timpul de reactie va fi asigurat in rezervoarele  

de  inmagazinare a apei.  

     

  

  

       

  

  Pomparea apei tratate in retea 

    

  

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere QIIC = 43,4 l/s (156,27 

m3/h) va fi facuta prin achizitionarea unei pompe cu caracteristici similare pompelor existente. 

Caracteristici pompa suplimentara: 

Numar pompe  

 

unitati 1 cu turatie variabila 

Debit pompe  m3/h 64,8   

Inaltime de pompare 

  

mCA 60   
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3.3.13. Aductiune - Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnesti si Ciorogarla 

 

 

 

 

 

 

Cerintei de apa suplimentara pentru localitatile Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnesti si Ciorogarla 

este propusa a se preleva din apeductele „4 BACU – BRAGADIRU – Dn1400” si „DRAGOMIRESTI – 

BRGADIRU – Dn2200” prin intermediul unei statii de repompare in localitatea Domnesti. 

Apeductele sunt in operarea APA NOVA Bucuresti. 
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ANUL 
CERINTA LA 

SURSA 
BRAGADIRU 

(*) 
CORNETU CLINCENI DOMNESTI CIOROGARLA 

CERINTA DE APA NECESARA PENTRU FIECARE LOCALITATE  

2015 QIC t [l/s]-total 20,3 15,9 15,3 22,3 15,4 

2020 QIC t [l/s] -total 25,3 18,2 18,6 26,6 17,3 

2025 QIC t [l/s] -total 29,6 19,8 20,2 30,0 18,8 

2030 QIC t [l/s] -total 32,7 21,4 21,6 32,1 20,3 

2035 QIC t [l/s] -total 37,6 24,2 26,9 35,8 22,9 

2040 QIC t [l/s] -total 42,9 27,4 31,1 39,7 26,1 

2045 QIC t [l/s] -total 47,4 29,8 33,6 42,9 28,4 

CERINTA DE APA EXISTENTA 

2015 
QIC e [l/s] - 

existent 
38,3 17,0 20,0 25.0 18,0 

CERINTA DE APA SUPLIMENTARA PENTRU FIECARE LOCALITATE  

2015 

DEBIT 
SUPLIMENTAR 
[l/s] = QIC t  - 

QIC e 

-18,0 -1,1 -4,7 -2,7 -2,6 

2020 

DEBIT 

SUPLIMENTAR 

[l/s] = QIC t  - 

QIC e 

-13,0 1,2 -1,4 1,6 -0,7 

2025 

DEBIT 

SUPLIMENTAR 

[l/s] = QIC t  - 

QIC e 

-8,7 2,8 0,2 5,0 0,8 

2030 

DEBIT 

SUPLIMENTAR 

[l/s] = QIC t  - 

QIC e 

-5,6 4,4 1,6 7,1 2,3 

2035 
DEBIT 

SUPLIMENTAR 

[l/s] = QIC t  - 

-0,7 7,2 6,9 10,8 4,9 
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QIC e 

2040 

DEBIT 

SUPLIMENTAR 

[l/s] = QIC t  - 

QIC e 

4,6 10,4 11,1 14,7 8,1 

2045 

DEBIT 

SUPLIMENTAR 

[l/s] = QIC t  - 

QIC e 

9,1 12,8 13,6 17,9 10,4 

CERINTA DE APA SUPLIMENTARA – PRELUATA DIN APEDUCTE 

2015 

CERINTA 
SOLICITATA DIN 
APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

 -  

2020 

CERINTA 

SOLICITATA DIN 

APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

2,8 

2025 

CERINTA 

SOLICITATA DIN 

APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

8,8 

2030 

CERINTA 

SOLICITATA DIN 

APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

15,4 

2035 

CERINTA 

SOLICITATA DIN 

APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

29,9 

2040 

CERINTA 

SOLICITATA DIN 

APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

48,9 

2045 

CERINTA 

SOLICITATA DIN 

APEDUCTELE 

ANB - QIC [l/s] 

63,7 
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Semnificatii: 

Valorile negative – inseamna ca sursa existenta acopera cerinta de apa din localitatea respectiva 

Valorile pozitive – reprezinta cerinta necesara sau suplimentara  

(*) – pentru UAT Bragadiru cerinta de apa prezentata in tabelul de mai sus este doar pentru zona de 

retele care se alimenteaza din gospodaria de apa (ZONA A) 
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3.3.14. Sistem de alimentare cu apă Magurele 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Magurele este următorul: 

An Locuitori 

2015 12679 

2020 14727 

2025 16707 

2030 18629 

2045 23909 

În prezent, comuna Magurele dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru  sistemul de distributie al apei se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 

2045. 

3.3.14.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 

Qzi,max = 
1000

1



n

k 1












)()()(
1

ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1

24

1



n

k 1












)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.14.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 2185,98 25,30 91,08 25,30 2798,05 32,38 173,85 48,29 

2025 2390,77 27,67 99,62 27.67 3060,19 35,42 184,32 51,20 

2030 2665,81 30,85 111,08 30,85 3412,24 39,49 199,05 55,29 

2035 2954,94 34,20 123,12 34,20 3782,32 43,78 212,88 59,13 

2040 3234,52 37,44 134,77 37,44 4140,19 47,92 235,87 65,52 

2045 3500,28 40,51 145,85 40,51 4480,36 51,86 261,35 72,60 

3.3.14.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Table 3.3.14.1 -2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 1,50 2,00 
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fara canalizare 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table 3.3.14.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 

de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Table 3.3.14.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 15922 15922 100 115 1831.06 21.19 76.29 21.19 1.28 2343,72 28.61 1.50 146,48 40,69 

2025 16707 16707 100 120 2004.78 23.20 83.54 23.20 1.28 2566.12 29.70 1.45 155,04 43,07 

2030 18629 18629 100 120 2235.50 25.87 93.15 25.87 1.28 2861.44 33.12 1.40 166,92 46,37 

2035 20492 20492 100 120 2459.01 28.46 102.46 28.46 1.28 3147.53 36.43 1.35 177,05 49,18 

2040 22261 22261 100 120 2671.32 30.92 111.31 30.92 1.28 3419.29 39.58 1.37 195,18 54,22 

2045 23909 23909 100 120 2869.02 33.21 119.55 33.21 1.28 3672.34 42.50 1.40 214,22 59,51 

3.3.14.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.14.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de 

locuitori 
q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 15922 10,13 161.34 1.87 6.72 1.87 1.28 206.52 2.39 1.50 12.91 3.58 
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2025 16707 10,50 175.42 2.03 7.30 2.03 1.28 224.54 2.60 1.45 13.56 3.77 

2030 18629 10,50 195.6 2.26 8.15 2.26 1.28 250.37 2.90 1.40 14.61 4.06 

2035 20492 11,00 225.41 2.61 9.39 2.61 1.28 288.53 3.34 1.35 16.23 4.51 

2040 22261 11,50 256.00 2.96 10.67 2.96 1.28 327.68 3.79 1.37 18.71 5.20 

2045 23909 12,00 286.91 3.32 11.95 3.32 1.28 367.24 4.25 1.40 21.42 5.95 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.14.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 193.61 2.24 8.07 2.24 1.28 247.82 2.87 1.40 14.45 4.01 

2025 210.51 2.44 8.77 2.44 1.28 269.45 3.12 1.40 16.28 4.52 

2030 234.73 2.72 9.78 2.72 1.28 300.45 3.48 1.40 17.53 4.87 

2035 270.49 3.13 11.27 3.13 1.28 346.23 4.01 1.40 19.48 5.41 

2040 307.20 3.56 12.80 3.56 1.28 393.22 4.55 1.40 22.45 6.24 

2045 344.29 3.98 14.35 3.98 1.28 440.69 5.10 1.40 25.71 7.14 

3.3.14.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.14.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 
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m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 3.039,05 188,82 2 10 2.5 2 

2030 3.844,54 224,27 2 10 2.5 2 

2045 5.380,74 313,88 2 10 2.5 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.14.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,6 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 
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Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.14.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 219,00 396,52 615,52 75,98 8,00 607,81 

2030 219,00 470,96 689,96 96,11 8,00 768,91 

2045 219,00 659,14 878,14 134,52 8,00 1.076,15 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.14.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 
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Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.14.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient 

"a" 

Volum = a x Qs zi 

max 
De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2023 3.039,05 0,35 1.063,67 2.287,00 2300 

2030 3.844,54 0,35 1.345,59 2.804,46 2900 

2045 5.380,74 0,3 1.614,22 3.568,51 3600 

3.3.14.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.14.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul ks kp ks*kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1.05 

1,03 1,09 2374,26 27,48 3039,05 35,17 188,82 52,45 

2025 1,04 1,10 2621,87 30,35 3355,99 38,84 202,14 56,15 

2030 1,07 1,13 3003,55 34,76 3844,54 44,50 224,27 62,30 

2035 1,09 1,15 3392,66 39,27 4342,60 50,26 244,41 67,89 

2040 1,12 1,18 3815,35 44,16 4883,65 56,52 278,23 77,29 

2045 1,14 1,20 4203,70 48,65 5380,74 62,28 313,88 87,19 
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3.3.14.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.14.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 25,65 7,12 3654,57 42,30 

2030 Vri / 24 = 28,75 7,99 4534,5 52,48 

2045 Vri / 24 = 36,59 10,16 6258,88 72,44 

Pentru dimensionarea conductei de aductiune de la caminul de bransament la reteaua ANB pana la 

Gospodaria de apa Magurele au fost luate considerate urmatoarele: 

Table 3.3.14.4 -2 – Calculul de dimensionare a conductei de aductiune 

Conducta 
Lungime 

(m) 

Debit 
calcul 

(l/s) 

Viteza 
(m/s) 

Pierdere de sarcina unitara (m/km) Total 
pierderi 

de 

sarcina 
(m) 

Pierderi 
distribuite 

Pierderi 
locale 

Total 
pierderi de 

sarcina 

PEID, De225 
mm 

2750 32.44 0.95 3.82 0.56 4.38 12.05 

 

Conducta 

Cota teren 

punct de 
bransament 

(mdMN) 

Cota 

teren 
GA 

(mdMN) 

Cota 

piezometrica 
necesara la 
GA (mdMN) 

Cota piezometrica 
necesara la punct 
de racord (mdMN) 

Presiune minima 
necesara la 
punctul de 

bransament 
(mca) 

PEID De225 
mm 

79.2 76.69 82.69 94.74 15.6 

 

Lugimea totala a conductei de aducţiune este de 2.75 km, material propus PEID cu diam. 225 mm 
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Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

Table 3.3.14.4 -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 211,32 58,70 209,96 58,32 

2030 232,90 64,69 226,77 62,99 

2045 319,52 88,75 291,60 81,00 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Magurele”. 

3.3.14.5. Statia de tratare  

3.3.14.5.1. Situatia existenta a GA (Statia de tratarea apei): 

 

Debit calcul GA 

 

QIC 33.00 l/s 118,80 m3/h 

      

2851,2 m3/zi 

Debit calcul retea distributie QIIC 52,00 l/s 187,20 m3/h 

Capacitate rezervoare existente (1 unitate)  3,500 m3 

 

  

       

  

Extindere GA: 

 

anul de dimensionare 2045 

 

  

Debit  GA 

  

QIC 33,00 l/s 118,8 m3/h 

Extindere sursa (aport retea ANB) 

 

32,44 l/s 117 m3/h 

Diametru propus 

(mm) 
Material propus 

Lungime 

(m) 

225 PEID 2750 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

208 

   

QIIC 88,75 l/s 319,52 m3/h 

Date de proiectare extindere 
GA: 

    

  

Debit calcul GA 

 

QIC 33,00 l/s 118,80 m3/h 

Lucrari necesare in GA: 

    

  

 

Sistem nou de dezinfectie - pe baza de clor gazos 

 

  

 

Crestere capacitate de 

pompare 
   

  

3.3.14.5.2. Dimensionarea instalatiei de dozare clor gazos 

Gospodaria de apa actuala este dotata cu statie de clorare cu clor gazos.  

 

  

Instalatia se afla in stare avansata de degradare. 

   

  

Se prevede inlocuirea sistemului actual de clorinare cu unul nou similar, bazat pe clor gazos,  

astfel incat sa se asigure doza de clor rezidual liber pentru orice situatie de exploatare:  

  CMA  
≥ 0,1 − ≤ 0,5 

mg/l 
in reteaua de distributie (bransamanet, capat de 
retea) 

Ipoteza de dimensionare a instalatiilor de stocare si dozare a clorului este urmatoarea: 

  - dezinfectia apei tratate, cu pH >8: 

   

  

  

 

doza maxima de 
clor: 

  

mgCl2/l 1   

  

 

doza de clor totala 
necesara 

 

mgCl2/l 1   

  

 

consum maxim 

orar clor 
 

kgCl2/h 0,12   

  

     

kgCl2/zi 2   

  

 

consum mediu 
lunar clor 

 

kgCl2/luna 60   

Capacitate clorometru 

   

g Cl2/h 500   

Clorometre in functiune: 

   

unit. 2   

Clorometre in standby 

   

unit. 1   

Recipienti clor de 65 kg in functiune 

  

unit. 2   

Recipienti clor de 65 kg - stocare 

  

unit. 4   
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3.3.14.5.3. Crestere capacitate de pompare 

Cresterea capacitatii de pompare pentru asigurarea debitului de extindere QIIC = 88,75 l/s (319,52 

m3/h) va fi facuta prin inlocuirea pompelor actuale, cu ocazia racordarii la reteaua ANB. 

  
Pompele viitoare cu turatie variabila: 

    

  

  Numar pompe in functiune 

  

3 

 

  

  Numar pompe in standby 

  

1 

 

  

  
Debit (maxim) pompe cu 
turatie variabila 

m3/h 107 

 

  

  
Inaltime de 

pompare 
  

mCA 45 
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3.3.15. Sistem de alimentare cu apă Jilava 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Jilava este următorul: 

An Locuitori 

2015 13476 

2020 14903 

2025 16269 

2030 17593 

2045 21114 

În prezent, localitatea Jilava nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă. Lucrarile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare și inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

la nivelul anului 2030 iar extinderile pentru retelele de distributie se vor realiza pentru etapa de 

perspectiva la nivelul anului 2045. 

3.3.15.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 

Qzi,max = 
1000

1



n

k 1












)()()(
1

ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1

24

1



n

k 1












)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Table 3.3.15.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1819,91 21,06 75,83 21,06 2456,88 28,44 163,55 45,43 

2025 1885,59 21,82 78,57 21,82 2545,54 29,46 164,75 45,76 

2030 2146,35 24,84 89,43 24,84 2897,57 33,54 182,09 50,58 

2035 2301,16 26,63 95,88 26,63 3106,57 35,96 183,55 50,99 

2040 2567,26 29,71 106,97 29,71 3465,79 40,11 204,78 56,88 

2045 2833,49 32,80 118,06 32,80 3825,21 44,27 240,38 66,77 

3.3.15.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Table 3.3.15.1 -2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, 

fara canalizare 
1,50 2,00 
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Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 

fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Table 3.3.15.1 -3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 

de locuitori ai localitatii / zonei de presiune  

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Table 3.3.15.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent din 

populatie 

racordata 

la apa 

q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 15728 15728 100 95 1494.13 17.29 62.26 17.29 1.35 2017,12 23.25 1.50 126,07 35,02 

2025 16269 16269 100 95 1545.56 17.89 64.40 17.89 1.35 2086.50 24.15 1.45 126.06 35.02 

2030 17593 17593 100 100 1759.30 20.36 73.30 20.36 1.35 2375.06 27.49 1.40 138.54 38.48 

2035 18862 18862 100 100 1886.20 21.83 78.59 21.83 1.35 2546.37 29.47 1.30 137.93 38.31 

2040 20041 20041 100 105 2104.31 24.36 87.68 24.36 1.35 2840.81 32.88 1.30 153.88 42.74 

2045 21114 21114 100 110 2322.54 26.88 96.77 26.88 1.35 3135.43 36.29 1.40 182.90 50.81 

3.3.15.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Table 3.3.15.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de 

locuitori 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 15728 9,41 148.07 1.71 6.17 1.71 1.35 199.89 2.31 1.50 12.49 3.47 
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2025 16269 9,50 154.56 1.79 6.44 1.79 1.35 208.65 2.41 1.45 12.61 3.50 

2030 17593 10.00 175.93 2.04 7.33 2.04 1.35 237.51 2.75 1.40 13.85 3.85 

2035 18862 10.00 188.62 2.18 7.86 2.18 1.35 254.64 2.95 1.30 13.79 3.83 

2040 20041 10.50 210.43 2.44 8.77 2,44 1.35 284.08 3.29 1.30 15.39 4.27 

2045 21114 11.00 232.25 2.69 9.68 2.69 1.35 313.54 3.63 1.40 18.29 5.08 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Table 3.3.15.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 177.68 2.06 7.40 2.06 1.35 239.87 2.78 2.50 24,99 6,94 

2025 185.47 2.15 7.73 2.15 1.35 250.38 2.90 2.50 26,08 7,24 

2030 211.12 2.44 8.80 2.44 1.35 285.01 3.30 2.50 29,69 8,25 

2035 226.34 2.62 9.43 2.62 1.35 305.56 3.54 2.50 31,83 8,84 

2040 252.52 2.92 10.52 2.92 1.35 340.90 3.95 2.50 35,51 9,86 

2045 278.70 3.23 11.61 3.23 1.35 376.25 4.35 2.50 39,19 10,89 

3.3.15.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Table 3.3.15.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 
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m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2023 2,679.64 178.38 2 10 2.5 2 

2030 3,248.19 204.12 2 10 2.5 2 

2045 4,555.76 286.29 2 10 2.5 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.15.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,6 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 
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Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Table 3.3.15.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2023 119 374,59 593,59 66,99 8 535,93 

2030 219 428,66 647,66 81,20 8 649,64 

2045 219 601,21 820,21 113,89 8.00 911,58 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Table 3.3.15.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 
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Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Table 3.3.15.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2023 2.679,64 0.35 937,87 2.067,40 2100 

2030 3.248,19 0.35 1.136,87 2.434,16 2500 

2045 4.555,76 0.30 1.366,73 3.098,09 3100 

3.3.15.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Table 3.3.15.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul ks kp ks*kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1.05 

1,04 1,09 1984,92 22,97 2679,64 31,01 178,38 49,55 

2025 1,05 1,10 2075,97 24,03 2802,56 32,44 181,38 50,38 

2030 1,07 1,12 2406,07 27,85 3248,19 37,59 204,12 56,70 

2035 1,10 1,15 2648,60 30,66 3575,61 41,38 211,26 58,68 

2040 1,12 1,18 3031,94 35,09 4093,12 47,37 241,84 67,18 
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2045 1,13 1,19 3374,64 39,06 4555,76 52,73 286,29 79,53 

3.3.15.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Table 3.3.15.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2023 Vri / 24 = 24,73 6,87 3273,24 37,88 

2030 Vri / 24 = 26,99 7,5 3895,85 45,09 

2045 Vri / 24 = 34,18 9,49 5375,97 62,22 

Pentru dimensionarea conductei de aductiune de la caminul de racord la reteaua ANB pana in viitoarea 

Gospodarie de apa Jilava (inclusiv debitul pentru 1 Decembrie, sistem care nu este in aria proiectului) 

este prezentat mai jos: 

Table 3.3.15.4 -2 – Calculul de dimensionare a conductei de aductiune 

Conducta 
Lungime 

(m) 

Debit 
calcul 
(l/s) 

Viteza 
(m/s) 

Pierdere de sarcina unitara (m/km) 

Total 
pierderi de 
sarcina (m) 

Pierderi 
distribuite 

Pierderi 
locale 

Total 

pierderi 
de sarcina 

PEID De400 
mm 

5406 109,42 0.93 3.03 0.45 3.48 18.8 

 

Conducta 

Cota teren 
punct de 
racord 

(mdMN) 

Cota 
teren 
GA 

(mdMN) 

Cota 
piezometrica 
necesara la 
GA (mdMN) 

Cota piezometrica 

necesara la punct 
de racord (mdMN) 

Presiune 
necesara la 

punct de racord 
(mca) 

PEID De400 
mm 

76.5 63.0 68.0 86.8 10.3 
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Lugimea totala a conductei de aducţiune este de 5.41 km pe diametru de 400 mm, din PEID. 

Pentru dimensionarea, respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

Table 3.3.15.4 -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x kp x Q orar max + 3.6 x n x kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2023 191,62 53,23 196,42 54,56 

2030 213,62 59,34 212,95 59,15 

2045 293,07 81,41 272,53 75,70 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi verificarea acestora 

la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Jilava”. 

3.3.15.5. Statia de tratare  

Debitul necesar de 62,22 l/s se va asigura din rețeaua Municipiului București printr-o conducta de 

aducțiune pană in gospodaria de apa Jilava. 

Inainte de intrarea in rezervorul de inmagazinare, se va asigura re-clorarea debitului de apă preluat 

din reteaua Bucuresti. 

Ca agent pentru dezinfecție se va folosi clorul gazos. 

Parametri de proiectare 

Debitul din reteaua București:  QIc=62,22 l/s = 224 m3/h 

Debit de dimensionare: 224 m3/h 

Instalaţia de clorare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie 

Doza clor de dimensionare mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,56 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 1,0 
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Doza clor corectie mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,14 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0,5 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 161.28 

nr. Butelii 50 kg  buc. 4 
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3.3.16. Sistem de alimentare cu apă Baloteşti 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Baloteşti este următorul: 

An Locuitori 

2015 9066 

2023 10580 

2025 10944 

2030 11836 

2045 14204 

În prezent, comuna Baloteşti dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru facilitatile de captare, tratare si inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

de la nivelul anului 2030, iar rețeaua de distribuție se va extinde ținând cont ca perspectivă nivelul 

anului 2045. 

3.3.16.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 

Qzi,max = 
1000

1



n

k 1












)()()(
1

ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1

24

1



n

k 1












)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 
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- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.16.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1183,18 13,69 49,30 13,69 1538,13 17,80 124,63 34,62 

2025 1225,48 14,18 51,06 14,18 1593,13 18,44 125,90 34,97 

2030 1397,07 16,17 58,21 16,17 1816,19 21,02 134,60 37,39 

2035 1506,16 17,43 62,76 17,43 1958,01 22,66 136,20 37,83 

2040 1680,12 19,45 70,00 19,45 2184,15 25,28 142,80 39,67 

2045 1859,05 21,52 77,46 21,52 2416,77 27,97 149,17 41,44 

3.3.16.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 
instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.16.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de 

dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe 

strazi, fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, 1,40 1,80 
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fara canalizare 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, 

calda si canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.16.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 

de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.16.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de locuitori 

Procent 

din 

populatie 

racordata 

la apa 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 10580 10580 100 95 1005,10 11,63 41,88 11,63 1,30 1306,63 15,12 1,92 104,47 29,02 

2025 10944 10944 100 95 1039,68 12,03 43,32 12,03 1,30 1351,58 15,64 1,87 105,20 29,22 

2030 11836 11836 100 100 1183,60 13,70 49,32 13,70 1,30 1538,68 17,81 1,74 111,75 31,04 

2035 12689 12689 100 100 1268,90 14,69 52,87 14,69 1,30 1649,57 19,09 1,62 111,59 31,00 

2040 13482 13482 100 105 1415,61 16,38 58,98 16,38 1,30 1840,29 21,30 1,51 115,98 32,22 

2045 14204 14204 100 110 1562,44 18,08 65,10 18,08 1,30 2031,17 23,51 1,41 119,46 33,18 

3.3.16.1.2. Necesarul de apă Non – Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.16.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 10580 11,89 125,78 1,46 5,24 1,46 1,30 163,51 1,89 1,92 13,07 3,63 
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2025 10944 11,89 130,11 1,51 5,42 1,51 1,30 169,14 1,96 1,87 13,16 3,66 

2030 11836 12,48 147,75 1,71 6,16 1,71 1,30 192,07 2,22 1,74 13,95 3,87 

2035 12689 12,48 158,39 1,83 6,60 1,83 1,30 205,91 2,38 1,62 13,93 3,87 

2040 13482 12,48 168,29 1,95 7,01 1,95 1,30 218,78 2,53 1,51 13,79 3,83 

2045 14204 12,48 177,31 2,05 7,39 2,05 1,30 230,50 2,67 1,41 13,56 3,77 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.16.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 52,30 0,61 2,18 0,61 1,30 67,99 0,79 2,50 7,08 1,97 

2025 55,70 0,64 2,32 0,64 1,30 72,40 0,84 2,50 7,54 2,10 

2030 65,72 0,76 2,74 0,76 1,30 85,44 0,99 2,50 8,90 2,47 

2035 78,87 0,91 3,29 0,91 1,30 102,53 1,19 2,50 10,68 2,97 

2040 96,22 1,11 4,01 1,11 1,30 125,08 1,45 2,50 13,03 3,62 

2045 119,31 1,38 4,97 1,38 1,30 155,10 1,80 2,50 16,16 4,49 

3.3.16.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.16.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 1.945,10 153,72 2 10 2.50 2 

2030 2.191,95 162,45 2 10 2.50 2 

2045 3.020,96 186,46 2 10 2.50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.16.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 
combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 
relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 
QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 
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Tabel 3.3.16.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul 

de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 219,00 322,81 541,81 48,63 8,00 389,02 

2030 219,00 341,14 560,14 54,80 8,00 438,39 

2045 219,00 391,56 610,56 75,52 8,00 604,19 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 
următoarea: 

Tabel 3.3.16.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 
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Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 
funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.16.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 1.945,10 0.35 680,78 1.611,61 1700 

2030 2.191,95 0.35 767,18 1.765,71 1800 

2045 3.020,96 0.35 1.057,34 2.272,09 2300 

In prezent există o capacitate de inmagazinare în cadrul GA Balotești de cca. 1500 m3 care este 

insuficientă în raport cu necesarul calculat în perspectiva perioadei de implementare a proiectului. 

Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.16.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,18 1,24 1461,57 16,92 1900,04 21,99 153,95 42,76 

2025 1,16 1,22 1496,23 17,32 1945,10 22,51 153,72 42,70 

2030 1,15 1,21 1686,12 19,52 2191,95 25,37 162,45 45,12 

2035 1,16 1,22 1838,92 21,28 2390,59 27,67 166,29 46,19 

2040 1,18 1,24 2075,44 24,02 2698,07 31,23 176,40 49,00 

2045 1,19 1,25 2323,82 26,90 3020,96 34,96 186,46 51,79 
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3.3.16.3. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.16.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 22,58 6,27 2486,9 28,78 

2030 Vri / 24 = 23,34 6,48 2752,09 31,85 

2045 Vri / 24 = 25,44 7,07 3631,53 42,03 

Debitul la sursă existent este de cca. 19 l/s insuficient în raport cu necesarul calculat în perspectiva 

perioadei de implementare a proiectului. In soluția tehnică propusă suplimentul va fi furnizat direct din 

rețeaua de distribuție Otopeni prin intermediul stației de repompare SRP Tunari. 

Conducta de aducțiune de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apă Otopeni la gospodăria 

de apă GA Balotești are 2 tronsoane: 

- Tronson camin racord Otopeni – SRP Tunari, cu rol de transport al debitului suplimentar QIIc= 

18.3 l/s pentru Balotesti şi QIc=18.6 l/s pentru Tunari 

- Tronson SRP Tunari – GA Balotesti, cu rol de transport al debitului suplimentar QIIc= 18.3 l/s 

pentru Balotesti 

Tronsoanele conductei de aducțiune la GA Baloteşti însumează 6090 m.  

Prezentarea calculelor de modelare hidraulică pentru aducţiune se găseşte in Anexa 3.4.8, comună cu 

aducţiunile Otopeni ANB – SRP Tunari şi SRP Tunari – GA Tunari : 

Tabel 3.3.16.4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s)  sarcina (m/m) 

S4 5 SRP Bal-Tun SRP - Bal 180 18.3 0.93 0.0047 
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S5 6,010 SRP - Bal GA Balotesti 180 18.3 0.93 0.0047 

Tabel 3.3.16.4 -3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

SRP - AD Bal-Tun 91.75 102.72 11 

GA Balotesti 96 134.3 38 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu toate extinderile necesare s-au 

folosit debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabel 3.3.16.4 -2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie  

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 167,33 46,48 186.20 51.72 

2030 175,40 48,72 191.06 53.07 

2045 199,01 55,28 210.02 58.34 

Asigurarea debitului distribuit pentru consum se realizează prin amplasarea unui grup de pompe având 

caracteristicile : Qtotal = 160,8 m3/h și H = 38 m. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Baloteşti”. 

3.3.16.4. Statia de tratare din GA Balotești 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea manganului include: 

- Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   
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Parametri de proiectare 

Debitul sursei: QIc=19,0 l/s = 68,4 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim- 20,9 l/s=75,24m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

Parametru Unitate 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 

anormală 

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 

Arsen µg/l 0 0,5 2 10 

Calciu  30 55 62 - 

Sulfat mg/l 0 8 15 250 

Sulfuri și Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrați mg/l 0 3 7 50 

Nitriți mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din 

proiectare 
oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 
limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 

Numar de linii - 2 
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Volum necesar bazin m3 12,5 

Volum necesar 1 compartiment m3 6,0 

Adancime apa m 2 

Dimensiuni utile (B x L) m 1,80 x 1,80 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 1,90 

Volum necesar 1 compartiment m3 0,95 

Adancime apa m 2,00 

Dimensiuni utile (B x L) m 0,7 x 0,7 

Gradient de viteza s-1 513 

Putere necesara agitator kW 0,6 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 18,80 

Volum necesar 1 compartiment m3 9,4 

Adancime apa m 2.00 

Dimensiuni utile (B x L) m 2,50 x 2,50 

Gradient de viteza s-1 63 
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Putere necesara agitator kW 0,07 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 75,20 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 3.50 x 4.25 x 2.50 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 4 

Debit pe filtru m3/h 18,81 

Diametru filtru mm 1500 

Viteza de filtrare realizată m/h 10,65 

EBCT min 5,6 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 27 

 m3/h 106 

Volum de apă la o spălare m3 52.99 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare Mn mg/l 0,75 

Dozare pudra Kg/h 0,06 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 19,0 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 100 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare pentru dezinfectie 
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Doza clor necesară dimensionarii instalatiei mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,19 

Debit soluţie l/h 1,3 

Instalaţia de clorinare- corectie 

Doza clor necesară dimensionarii instalatiei mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,04 

Debit soluţie l/h 0,26 

Volum stocare reactiv m3 0,40 

Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar)) 

Doza polimer pudră g/m3 0,2 

Debit de tratat (debitul pompei 

de spalare) 

m3/h 7,1 

Dozare pudra Kg/h 0,001 

Concentratia solutiei  % 0,1 

Debit necesar solutie l/h 1,41 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 1.02 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 0,90 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 1,50 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 
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Cantitatea orara de solutie consumata l/h 1,2 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 1,2 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 169,6 

Volum necesar bazin m3 98,9 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 49,5 

Adancime apa m 3,3 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 8.00 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă m3/h 7,1 

Inălţime pompare m 10 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

19,60 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 169,6 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,116 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,010 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 17,95 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,45 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 169 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 65 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1400 
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Volum zilnic       m3/zi 0,04 

Durata depozitare       zile 30 

Volum depozitat       m3 1,10 

Suprafata platformei       m2 4,00 

Inaltime strat namol       m 0,27 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

60 m3 avand dimensiunile: 

Adancime= 2.5 m 

Lungime= 5.70 m 

Latime= 4.21 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.17. Sistem de alimentare cu apă Tunari 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  
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La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Tunari este următorul: 

An Locuitori 

2015 5880 

2023 6863 

2025 7099 

2030 7677 

2035 8231 

2040 8745 

2045 9213 

 

În prezent, comuna Tunari dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru sistemul de alimentare cu apa se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 

2045. 

3.3.17.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 

Qzi,max = 
1000

1



n

k 1












)()()(
1

ikiqiN zi

m

i

s     [m3/zi] 

Qor,max = 
1000

1

24

1



n

k 1












)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

240 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.17.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 656,79 7,60 27,37 7,60 853,82 9,88 83,30 23,14 

2025 682,08 7,89 28,42 7,89 886,71 10,26 85,78 23,83 

2030 826,68 9,57 34,45 9,57 1074,69 12,44 101,67 28,24 

2035 982,89 11,38 40,95 11,38 1277,75 14,79 118,32 32,87 

2040 1109,05 12,84 46,21 12,84 1441,77 16,69 131,06 36,41 

2045 1198,82 13,88 49,95 13,88 1558,46 18,04 139,64 38,79 

3.3.17.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.17.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul 

de dotare cu instalatii de apa rece, calda si 

canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe 1,50 2,00 
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strazi, fara canalizare 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in 

curti, fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa 

rece, calda si canalizare, cu prepararea individuala a 

apei calde  

1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa 

rece, calda si canalizare, cu prepararea centralizata a 

apei calde  

1,20 1,35 

Tabel 3.3.17.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 

de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de 

presiune considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.17.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 
locuitori               

Procent 

din 
populatie 
racordata 

la apa  

q 
specific  

Q zi med Q or med K zi 
    Q zi max 

  
K o 

    Q or max 

  

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 6863 6503 100 75 514,73 5,96 21,45 5,96 1,30 669,14 7,74 2,32 64,60 17,94 

2025 7099 7099 100 75 532,43 6,16 22,18 6,16 1,30 692,15 8,01 2,29 66,13 18,37 

2030 7677 7677 100 85 652,55 7,55 27,19 7,55 1,30 848,31 9,82 2,23 78,99 21,94 

2035 8231 8231 100 95 781,95 9,05 32,58 9,05 1,30 1016,53 11,77 2,18 92,28 25,63 

2040 8745 8745 100 100 874,50 10,12 36,44 10,12 1,30 1136,85 13,16 2,13 100,74 27,98 

2045 9213 9213 100 100 921,30 10,66 38,39 10,66 1,30 1197,69 13,86 2,08 103,77 28,83 

3.3.17.1.2. Necesarul de apă Non – Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.17.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 6863 7,78 53,42 0,62 2,23 0,62 1,30 69,44 0,80 2,32 6,70 1,86 

2025 7099 7,78 55,25 0,64 2,30 0,64 1,30 71,83 0,83 2,29 6,86 1,91 
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2030 7677 8,17 62,74 0,73 2,61 0,73 1,30 81,56 0,94 2,23 7,59 2,11 

2035 8231 8,17 67,27 0,78 2,80 0,78 1,30 87,45 1,01 2,18 7,94 2,21 

2040 8745 8,17 71,47 0,83 2,98 0,83 1,30 92,91 1,08 2,13 8,23 2,29 

2045 9213 8,17 75,29 0,87 3,14 0,87 1,30 97,88 1,13 2,08 8,48 2,36 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.17.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 88,64 1,03 3,69 1,03 1,30 115,24 1,33 2,50 12,00 3,33 

2025 94,40 1,09 3,93 1,09 1,30 122,73 1,42 2,50 12,78 3,55 

2030 111,40 1,29 4,64 1,29 1,30 144,82 1,68 2,50 15,09 4,19 

2035 133,68 1,55 5,57 1,55 1,30 173,78 2,01 2,50 18,10 5,03 

2040 163,09 1,89 6,80 1,89 1,30 212,01 2,45 2,50 22,08 6,13 

2045 202,23 2,34 8,43 2,34 1,30 262,89 3,04 2,50 27,38 7,61 

3.3.17.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.17.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 1.034,49 100,07 1 10 2.5 1 

2030 1.253,80 118,61 1 10 2.5 1 

2045 1.880,90 168,53 1 10 2.5 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.17.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 
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După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.17.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 109.50 210,15 319,65 25,86 8,00 206,90 

2030 109.50 249,08 358,58 31,35 8,00 249,85 

2045 109.50 353.92 463.42 47.02 8.00 376.18 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.17.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 
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(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.17.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 1.034,49 0.4 413,80 940,35 1000 

2030 1.253,80 0.4 501,52 1.110,86 1200 

2045 1,880.90 0.4 752.36 1.591,96 1600 

Rezerva de inmagazinare existentă este amplasată în GA1 Tunari și măsoară cca. 600 m3 insuficientă 

în raport cu necesarul calculat pentru perioada de implementare a proiectului. Este necesară 

extinderea acesteia cu un rezervor 1000 m3 amplasat în noua GA2 Tunari. 

3.3.17.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.17.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 1,05 1,11 1,17 766,25 8,87 996,12 11,53 97,19 27,00 
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2025 1,11 1,17 795,76 9,21 1034,49 11,97 100,07 27,80 

2030 1,11 1,17 964,46 11,16 1253,80 14,51 118,61 32,95 

2035 1,12 1,18 1159,59 13,42 1507,46 17,45 139,59 38,78 

2040 1,14 1,19 1323,30 15,32 1720,29 19,91 156,38 43,44 

2045 1,15 1,21 1446,85 16,75 1880,90 21,77 168,53 46,81 

3.3.17.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.17.4 - 1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 13,32 3,7 1354,15 15,67 

2030 Vri / 24 = 14,94 4,15 1612,38 18,66 

2045 Vri / 24 = 19.31 5.36 2344.32 27.13 

Debitul sursă al GA1 Tunari existentă este de 8,5 l/s insuficient în raport cu necesarul calculat pentru 

perspectiva perioadei de implementare a proiectului. Soluția tehnică selectată pentru suplimentarea 

debitului la sursă constă în transportul deficitului 2045 (18,6l/s) din rețeaua de distribuție Otopeni la 

SRP Tunari și apoi la GA2 Tunari. 

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in Anexa 3.4.8 comună cu 

aducţiunea SRP Baloteşti-Tunari  -  GA Baloteşti: 

Tabel 3.3.17.4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza 
Pierdere 

de 
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(m) Node  Node  (mm) 
 

(L/s) 

 

(m/s) 

 sarcina 

(m/m) 

S1 5,653 Bransare ANB - OTOPENI SRP Bal-Tun 250 37 0.97 0.0034 

S2 10 SRP Bal-Tun SRP - Tun 180 18.6 0.94 0.0048 

S3 6,005 SRP - Tun GA Tunari 180 18.6 0.94 0.0048 

Tabel 3.3.17.4 -3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

Bransare ANB - OTOPENI  97.6 122 25 

GA Tunari 85 108.5 5 

SRP - AD Bal-Tun 91.75 109.43 9 

Conducta de aducțiune transportă apa potabilă din rețeaua Apa Nova, de la punctul de branșare 

din orașul Otopeni, la gospodăria de apă GA2 Tunari. Aducțiunea are rolul de a asigura transportul 

necesarului de debit suplimentar de 18,63 l/s pentru UAT Tunari  şi a debitului suplimentar necesar 

pentru Baloteşti pâna în staţia de repompare situată în Dimieni.  

Lugimea totala a conductelor de aducţiune este de 11668 km şi este impărţită pe diametre astfel:  

Lungime  

(m) 

Diametru 

 (mm) 

5653 250 

6015 180 

Dimensionarea conductei de aducţiune pană la SRP ţine seama şi de debitul suplimentar ce este 

necesar UAT Baloteşti. 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de 

pompare spre consumatori s-au folosit debitele aferente anului 2045 şi  sunt prezentate in tabelul de 

mai jos: 

Tabel 3.3.17.4 -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 
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2025 105,31 29,25 106,72 29,64 

2030 122,56 34,04 119,07 33,08 

2045 170,85 47,46 153.73 42.70 

Suplimentare debitului distribuit pentru consum se realizează prin amplasarea în noua GA2 Tunari a 

unui grup de pompe având caracteristicile : Qtotal = 86,4 m3/h și H = 30 m. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Tunari”. 

3.3.17.5. Statia de tratare 

In gospodăria de apă GA1 se menține in funcțiune instalația de deferizare a apei pentru tratarea apei 

provenită din sursa subterană. 

In cadrul gospodăriei de apă GA2, ȋnainte de intrarea ȋn rezervorul de ȋnmagazinare, se va asigura 

clorinarea debitului de apă suplimentar preluat din reteaua Otopeni. 

Ca agent pentru dezinfecție se va folosi hipocloritul de sodiu (NaOCl), soluţie comercială avand 12% 

clor activ. 

Parametri de proiectare 

Debitul suplimentar din reteaua Otopeni:  QIc=18.6 l/s = 67.0 m3/h 

Debit de dimensionare:   67.0 m3/h 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie (ȋn GA2) şi volum stocare pentru dezinfectie 

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.17 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.03 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0.5 

Durata depozitare reactiv zi 30 
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Volum stocare reactiv kg 48.2 

nr. Butelii 50 kg  buc. 1 
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3.3.18.  Sistem de alimentare cu apă Cernica 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Cernica este următorul: 

An Locuitori 

2015 3319 

2023 3824 

2025 4175 

2030 4515 

2035 4840 

2040 5143 

2045 5418 

În prezent, localitatea Cernica dispune de sistem de alimentare cu apă, iar extinderile necesare pentru 

facilitățile de captare, tratare si inmagazinare se vor face în perspectiva anului 2030 în timp ce pentru 

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

3.3.18.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.18.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 445,40 5,16 18,56 5,16 579,02 6,70 62,91 17,47 

2025 460,81 5,33 19,20 5,33 599,05 6,93 64,74 17,98 

2030 525,78 6,09 21,91 6,09 683,52 7,91 72,91 20,25 

2035 588,86 6,82 24,54 6,82 765,52 8,86 80,64 22,40 

2040 626,95 7,26 26,12 7,26 815,03 9,43 84,87 23,58 

2045 689,63 7,98 28,73 7,98 896,51 10,38 92,37 25,66 

3.3.18.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.18.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu Kzi  



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

254 

instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  
zona cu clima 

continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara 

canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara 

canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.18.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.18.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 
locuitori               

Procent 

din 
populatie 
racordata 

la apa  

q 
specific  

Q zi med Q or med K zi 
    Q zi max 

  
K o 

  Q or max 

  

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 4036 4036 100 90 363,24 4,20 15,14 4,20 1,30 472,21 5,47 2,60 51,20 14,22 

2025 4174 4174 100 90 375,66 4,35 15,65 4,35 1,30 488,36 5,65 2,59 52,67 14,63 

2030 4514 4514 100 95 428,83 4,96 17,87 4,96 1,30 557,48 6,45 2,55 59,33 16,48 

2035 4840 4840 100 100 484,00 5,60 20,17 5,60 1,30 629,20 7,28 2,52 66,10 18,36 

2040 5142 5142 100 100 514,20 5,95 21,43 5,95 1,30 668,46 7,74 2,49 69,37 19,27 

2045 5418 5418 100 105 568,89 6,58 23,70 6,58 1,30 739,56 8,56 2,46 75,89 21,08 

3.3.18.1.2. Necesarul de apă Non – Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.18.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 4036 18,96 76,51 0,89 3,19 0,89 1,30 99,47 1,15 2,60 10,79 3,00 

2025 4174 18,96 79,13 0,92 3,30 0,92 1,30 102,87 1,19 2,59 11,09 3,08 
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2030 4514 19,91 89,86 1,04 3,74 1,04 1,30 116,81 1,35 2,55 12,43 3,45 

2035 4840 19,91 96,34 1,12 4,01 1,12 1,30 125,25 1,45 2,52 13,16 3,65 

2040 5142 19,91 102,36 1,18 4,26 1,18 1,30 133,06 1,54 2,49 13,81 3,84 

2045 5418 19,91 107,85 1,25 4,49 1,25 1,30 140,21 1,62 2,46 14,39 4,00 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.18.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - 
[m3/zi

] 
[l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 5,65 0,07 0,24 0,07 1,30 7,34 0,08 3,00 0,92 0,25 

2025 6,02 0,07 0,25 0,07 1,30 7,82 0,09 3,00 0,98 0,27 

2030 7,10 0,08 0,30 0,08 1,30 9,23 0,11 3,00 1,15 0,32 

2035 8,52 0,10 0,35 0,10 1,30 11,07 0,13 3,00 1,38 0,38 

2040 10,39 0,12 0,43 0,12 1,30 13,51 0,16 3,00 1,69 0,47 

2045 12,89 0,15 0,54 0,15 1,30 16,75 0,19 3,00 2,09 0,58 

3.3.18.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.18.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 698,89 75,53 1 5 2.50 2 

2030 797,44 85,07 1 5 2.50 2 

2045 1.082,00 111,48 1 10 2.50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.18.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 
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După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.18.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 57,00 158,62 215,62 17,47 8,00 139,78 

2030 57,00 178,64 235,64 19,94 8,00 159,49 

2045 111,00 234,12 345,12 27,05 8,00 216,40 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.18.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 
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(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.18.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi 

max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 698,89 0,5 349,44 704,84 700 

2030 797.59 0,5 398.79 793,84 800 

2045 1,081.99 0,4 432.79 994,32 1000 

Rezerva de înmagazinare existentă este de cca. 550 m3 insuficientă în raport cu valoarea calculată 

pentru perspectiva perioadei de implementare a proiectului. Este necesar a se realiza extinderea 

capacitatii de înmagazinare cu un rezervor de 250 m3. 

3.3.18.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.18.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 
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2023 

1.0

5 

1,11 1,17 519,64 6,01 675,53 7,82 73,39 20,39 

2025 1,11 1,17 537,61 6,22 698,89 8,09 75,53 20,98 

2030 1,11 1,17 613,41 7,10 797,44 9,23 85,07 23,63 

2035 1,12 1,18 694,72 8,04 903,14 10,45 95,14 26,43 

2040 1,14 1,19 748,06 8,66 972,48 11,26 101,27 28,13 

2045 1,15 1,21 832,31 9,63 1082,00 12,52 111,48 30,97 

3.3.18.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.18.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 8,98 2,5 914,68 10,558 

2030 Vri / 24 = 9.82 2.73 1033,08 11,96 

2045 Vri / 24 = 14.38 3.99 1427,12 16.52 

Debitul sursă existent este de cca. 12 l/s si capacitatea de tratare este suficientă pentru etapa de 

perspectiva.  

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu extinderile necesare s-au folosit 

debitele aferente anului 2045 prezentate in tabelul de mai jos: 

  Tabel 3.3.18.4 -2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 
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(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 91,94 25,54 70,36 19,54 

2030 101,01 28,06 76.72 21.31 

2045 126,87 35,24 115.70 32.14 

Debitul suplimentar, distribuit pentru consum, va fi asigurat prin adăugarea unui grup de pompe 

având caracteristicile: Q total = 39,6 m3/h, H = 40 m. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi verificarea reţelei la 

funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de alimentare 

cu apă Cernica”. 
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3.3.19.  Sistem de alimentare cu apă Ciolpani 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Ciolpani este următorul: 

An Locuitori 

2015 5390 

2023 6291 

2025 6507 

2030 7037 

2035 7545 

2040 8017 

2045 8446 

În prezent, comuna Ciolpani dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, , tratare si inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

de la nivelul anului 2030, iar rețeaua de distribuție se va extinde ținând cont ca perspectivă nivelul 

anului 2045. 

3.3.19.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000

1



n

k 1












m

i

s iqiN
1

)()(    [m3/zi] 

Qzi,max = 
1000
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Qor,max = 
1000

1

24

1



n
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)()()()(
1

ikikiqiN orzi

m

i

s  [m3/h] 

Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.19.1 -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 605,33 7,01 25,22 7,01 786,93 9,11 78,81 21,89 

2025 626,97 7,26 26,12 7,26 815,06 9,43 80,95 22,49 

2030 755,49 8,74 31,48 8,74 982,13 11,37 95,42 26,51 

2035 851,89 9,86 35,50 9,86 1107,45 12,82 105,43 29,29 

2040 951,01 11,01 39,63 11,01 1236,31 14,31 115,52 32,09 

2045 1009,74 11,69 42,07 11,69 1312,66 15,19 120,74 33,54 

3.3.19.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 
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Tabel 3.3.19.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu 

instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima 

continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara 

canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara 

canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.19.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.19.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 
  

Numar de 

locuitori               

Procent 
din 

populatie 
racordata 

la apa  

q 

specific  
Q zi med Q or med K zi 

 Q zi max 

  
K o 

   Q or max 

  

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 6291 6291 100 80 503,28 5,83 20,97 5,83 1,30 654,26 7,57 2,37 64,74 17,98 

2025 6507 6507 100 80 520,56 6,03 21,69 6,03 1,30 676,73 7,83 2,35 66,34 18,43 

2030 7037 7037 100 90 633,33 7,33 26,39 7,33 1,30 823,33 9,53 2,30 78,88 21,91 

2035 7545 7545 100 95 716,78 8,30 29,87 8,30 1,30 931,81 10,78 2,25 87,28 24,24 

2040 8017 8017 100 100 801,70 9,28 33,40 9,28 1,30 1042,21 12,06 2,20 95,55 26,54 

2045 8446 8446 100 100 844,60 9,78 35,19 9,78 1,30 1097,98 12,71 2,16 98,68 27,41 

3.3.19.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.19.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 6291 11,78 74,11 0,86 3,09 0,86 1,30 96,35 1,12 2,37 9,53 2,65 
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2025 6507 11,78 76,66 0,89 3,19 0,89 1,30 99,66 1,15 2,35 9,77 2,71 

2030 7037 12,37 87,05 1,01 3,63 1,01 1,30 113,16 1,31 2,30 10,84 3,01 

2035 7545 12,37 93,33 1,08 3,89 1,08 1,30 121,33 1,40 2,25 11,36 3,16 

2040 8017 12,37 99,17 1,15 4,13 1,15 1,30 128,92 1,49 2,20 11,82 3,28 

2045 8446 12,37 104,48 1,21 4,35 1,21 1,30 135,82 1,57 2,16 12,21 3,39 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.19.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 27,94 0,32 1,16 0,32 1,30 36,32 0,42 3,00 4,54 1,26 

2025 29,75 0,34 1,24 0,34 1,30 38,68 0,45 3,00 4,83 1,34 

2030 35,11 0,41 1,46 0,41 1,30 45,64 0,53 3,00 5,71 1,58 

2035 41,78 0,48 1,74 0,48 1,30 54,31 0,63 3,00 6,79 1,89 

2040 50,14 0,58 2,09 0,58 1,30 65,18 0,75 3,00 8,15 2,26 

2045 60,66 0,70 2,53 0,70 1,30 78,86 0,91 3,00 9,86 2,74 

3.3.19.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 
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Tabel 3.3.19.1 -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul 

Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 950,91 94,44 1 10 2.50 2 

2030 1.145,82 111,33 1 10 2.50 2 

2045 1.584,25 145,73 1 10 2.50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.19.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 
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- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.19.2 -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 111,00 198,32 309,32 23,77 8,00 190,18 

2030 111,00 233,79 344,79 28,65 8,00 229,16 

2045 111,00 306,02 417,02 39,61 8,00 316,85 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.19.2  -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 
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(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.19.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 950,91 0.5 475,75 974,96 1000 

2030 1.145,82 0.4 458,33 1.032,28 1100 

2045 1.584,25 0.4 633,70 1.367,57 1400 

In prezent GA Ciolpani cuprinde o rezervă de inmagazinare de cca. 400 m3 în GA Ciolpani și 100 m3 în 

GA Piscu totalizând un volum insuficient în perspectiva perioadei de implementare a proiectului.  

Este necesara extinderea capacitatii de inmagazinare cu 600 m3. 

3.3.19.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.19.3 -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp Qs zi med Qs zi max Qs or max 
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[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2020 

1,05 

1,11 1,17 706,22 8,17 918,09 10,63 91,94 25,54 

2025 1,11 1,17 731,47 8,47 950,91 11,01 94,44 26,23 

2030 1,11 1,17 881,40 10,20 1145,82 13,26 111,33 30,92 

2035 1,12 1,18 1005,04 11,63 1306,55 15,12 124,39 34,55 

2040 1,14 1,19 1134,72 13,13 1475,14 17,07 137,83 38,29 

2045 1,15 1,21 1218,65 14,10 1584,25 18,34 145,73 40,48 

3.3.19.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.19.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 12,89 3,58 1260,23 14,59 

2030 Vri / 24 = 14,37 3,99 1490,61 17,25 

2045 Vri / 24 = 17,38 4,83 2001,27 23,16 

În prezent sursele pot debita maximum 7,25 l/s la GA Ciolpani și 2,25 l/s la GA Piscu. Totalul este 

insuficient în raport cu necesarul calculat în perspectiva perioadei de implementare a proiectului. Ca 

urmare soluția tehnică selectată este cea de suplimentare a sursei prin extinderea frontului de foraje 

existent la GA Ciolpani astfel încât să se atingă debitul total de 17,25 l/s debit necesar in perioada de 

perspectiva. Suplimentul de debit va fi furnizat de noi foraje care împreună cu cele existente vor 

forma un sistem de aducțiune până la GA Ciolpani. Debitul adus la GA Ciolpani va fi de 15 l/s la care 

se va dimensiona și noua stație de tratare din cadrul gospodăriei. 

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in Anexa 3.4.9: 
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Tabel 3.3.19.4 -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s)  sarcina (m/m) 

S1 41 53 GA CIOLPANI 160 15 0.96 0.006 

S2 145 29 53 160 12 0.77 0.004 

S3 729 28 29 140 7.2 0.6 0.003 

S4 36 42 29 110 4.8 0.65 0.005 

S5 1052 77 28 110 4.7 0.64 0.005 

S6 5 F2-GA 53 90 3 0.89 0.014 

S7ex 164 F3-Primarie 28 90 2.5 0.5 0.004 

S8 217 Fn5 42 90 2.4 0.71 0.009 

S9 201 Fn7 77 90 2.4 0.7 0.009 

S10 7 Fn6 77 90 2.4 0.69 0.009 

S11 333 Fn4 42 90 2.3 0.68 0.008 

Tabel 3.3.19.4 -3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

GA CIOLPANI 101.5 114.5 13 

53 101.57 114.57 13 

42 102.03 115.03 13 

29 101.67 114.67 13 

28 102.39 117.39 15 

77 101.51 122.51 21 

Fn4 103.26 118.5 15.24 

Fn5 103.14 117.53 14.39 

F3-Primarie 101.69 117.95 16.26 

Fn7 102.2 124.4 22.2 
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Fn6 102.5 122.3 19.8 

F2-GA 102.98 114.34 11.36 

Lugimea totala a conductelor de aducţiune este de 2931 m şi este impărţită pe diametre astfel:  

Lungime  

(m) 

Diametru 

 (mm) 

928 90 

1088 110 

729 140 

186 160 

Frontul de captare este alcătuit din 2 foraje ce deservesc GA Ciolpani şi un foraj ce deserveste GA 

Piscu şi se v-a suplimenta cu incă 4 foraje noi care vor avea următoarele caracteristici conform 

Studiului hidrogeologic preliminar: 

Foraje cu adâncimi de:   H = 150 m 

Distanţa între foraje:  D = 200 ÷ 250 m 

Adâncime informativă strate care trebuie izolate: 0 ÷ 40,0 m 

Adâncime informativă strate posibil a fi captate: 45,0 ÷ 150,0 m 

Lungime totală filtre:   5 ÷ 15 m 

Debit exploatat:  Q = 2,0÷2,5 l/s 

Adâncime nivel piezometric: NP = 0 ÷ 5 m 

Adâncme nivel hidrodinamic: NHd = 10 ÷ 20 m 

Adâncime montare pompă:  Hp = 25 ÷ 30 m 

Inalţimea de pompare aferentă fiecărei pompe din forajele noi este prezentă in următorul tabel: 

Nr. 

Foraj 

Înălţimea de pompare 

(m) 

Debit estimat 

(l/s) 

Fn4 35 2,5 

Fn5 35 2,5 

Fn6 45 2,5 

Fn7 47 2,5 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu toate extinderile necesare s-au 

folosit debitele aferente anului 2045 şi  sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
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Tabel 3.3.19.4 -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 109,94 30,54 102.96 28.60 

2030 126,03 35,01 114.22 31.73 

2045 159,48 44,30 138.53 38.48 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi verificarea acestora 

la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Ciolpani”. 

3.3.19.5. Statia de tratare 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

-  Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

Parametri de proiectare 

Debitul sursei: QIc=15 l/s = 54 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim- 16.5 l/s=59.4 m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

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 
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Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

Conductivitate µS/cm 620 665 730 2500 

Alcalinitate mval/l    - 

Duritate totala 0G 5 6,4 7,85 ≥5 

Carbon Organic Total/Dizolvat mgC/l 1 1,58 1,8 
Nici o modificare 

anormală 

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 și Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrați mg/l <1 <1 <1 50 

Nitriți mg/l <0,1 0,1 0,22 0,5 

Gama temperaturilor din 
proiectare 

oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 
limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 39.6 

Volum necesar 1 compartiment m3 20 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.50 x 2.50 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 2.6 
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Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 9.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 5 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.50 x 1.20 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.13 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 1.5 

Volum necesar 1 compartiment m3 0.7 

Adancime apa m 1.00 

Dimensiuni utile (B x L) m 1.00 x 1.00 

Gradient de viteza s-1 502 

Putere necesara agitator kW 0.45 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 14.9 
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Volum necesar 1 compartiment m3 7.5 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.50 x 1.00 

Gradient de viteza s-1 63 

Putere necesara agitator kW 0.05 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 59.4 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 7.25 x 2.50 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 3 

Debit pe filtru m3/h 19.8 

Diametru filtru mm 1500 

Viteza de filtrare realizată m/h 11.2 

EBCT min 5.4 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 35 

 m3/h 106 

Volum de apă la o spălare m3 42.4 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 4 

Debit pe filtru m3/h 14.85 

Diametru filtru mm 1600 

Viteza de filtrare realizată m/h 7.39 
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EBCT min 8.9 

Debit de spălare m3/h,m2 11 

 m3/h 42.9 

Volum de apă la o spălare m3 42.4 

Instalaţia de clorinare clor gazos- preoxidare 

Doza clor necesară mg/l 8,51 

Debit necesar clor Kg/h 0,51 

Capacitate pompe dozatoare  

(1+1 buc) 

g/h 1000 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 364 

Instalaţia de clorinare clor gazos- dezinfectie – verificare instalatie existenta 

Doza clor necesară mg/l 2,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,15 

Capacitate pompe dozatoare 

existente (1+1 buc) 

g/h 200 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 107 

Instalaţia de clorinare clor gazos- corectie 

Doza clor necesară mg/l 0,5 

Debit necesar clor Kg/h 0,03 

Capacitate pompe dozatoare 

existente (1+1 buc) 

g/h 200 

Durata stocare zile 30 

Volum necesar de stocat kg 21 
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Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.182 

Dozare pudra Kg/h 0.02 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 4.3 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 100 

nstalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar)) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 

Debit de tratat (debitul pompei 

de spalare) 

m3/h 106 

Dozare pudra Kg/h 0.021 

Concentratia solutiei  % 0.1 

Debit necesar solutie l/h 21.20 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 15.26 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l 
de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 0.7 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 1,18 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 0.9 
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Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 1.1 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 137.88 

Volum necesar bazin m3 100 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 69 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 4.00 x 5.00 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă  m3/h 5.7 

Inălţime pompare m 10 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

15.3 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 137.9 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,111 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,008 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 13.97 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,35 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 137.5 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0,02 
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Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,32 

Suprafata platformei       m2 4,00 

Inaltime strat namol       m 0,08 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

65 mc avand dimensiunile: 

Adancime= 2.5 m 

Lungime= 7.25 m 

Latime= 3.59 m 
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3.3.20. Sistem de alimentare cu apă Moara Vlăsiei 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Moara Vlasiei este următorul: 

 

An Locuitori 

2015 6861 

2023 8007 

2025 8282 

2030 8957 

2045 10749 

În prezent, comuna Moara Vlasiei dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare si inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

de la nivelul anului 2030, iar rețeaua de distribuție se va extinde la etapa de perspectivă la nivelul 

anului 2045. 

3.3.20.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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1000
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Qor,max = 
1000
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.20.1  -1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 670,99 7,77 27,96 7,77 872,29 10,10 81,86 22,74 

2025 695,35 8,05 28,97 8,05 903,96 10,46 83,91 23,31 

2030 846,09 9,79 35,25 9,79 1099,92 12,73 99,10 27,53 

2035 1010,51 11,70 42,10 11,70 1313,67 15,20 114,98 31,94 

2040 1132,24 13,10 47,18 13,10 1471,92 17,04 125,10 34,75 

2045 1202,33 13,92 50,10 13,92 1563,02 18,09 128,73 35,76 

3.3.20.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.20.1 -2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul 

de dotare cu instalatii de apa rece, calda si 

canalizare 

Kzi  

zona cu clima continentala 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

285 

  
temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe 

strazi, fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in 

curti, fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa 

rece, calda si canalizare, cu prepararea individuala a 

apei calde  

1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa 

rece, calda si canalizare, cu prepararea centralizata a 

apei calde  

1,20 1,35 

Tabel 3.3.20.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de 

presiune considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.20.1 -4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 
locuitori               

Procent 

din 
populatie 
racordata 

la apa  

q 
specific  

Q zi med Q or med K zi 
  Q zi max 

  
K o 

 Q or max 

  

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8007 8007 100 75 600,53 6,95 25,02 6,95 1,30 780,68 9,04 2,20 71,61 19,89 

2025 8282 8282 100 75 621,15 7,19 25,88 7,19 1,30 807,50 9,35 2,17 73,13 20,31 

2030 8957 8957 100 85 761,35 8,81 31,72 8,81 1,30 989,75 11,46 2,11 86,82 24,12 

2035 9602 9602 100 95 912,19 10,56 38,01 10,56 1,30 1185,85 13,73 2,04 100,81 28,00 

2040 10203 10203 100 100 1020,30 11,81 42,51 11,81 1,30 1326,39 15,35 1,97 108,97 30,27 

2045 10749 10749 100 100 1074,90 12,44 44,79 12,44 1,30 1397,37 16,17 1,90 110,35 30,65 

3.3.20.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.20.1 -5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 8007 3,44 27,58 0,32 1,15 0,32 1,30 35,86 0,42 2,20 3,29 0,91 

2025 8282 3,44 28,53 0,33 1,19 0,33 1,30 37,09 0,43 2,17 3,36 0,93 
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2030 8957 3,44 30,86 0,36 1,29 0,36 1,30 40,11 0,46 2,11 3,52 0,98 

2035 9602 3,62 34,73 0,40 1,45 0,40 1,30 45,15 0,52 2,04 3,84 1,07 

2040 10203 3,62 36,91 0,43 1,54 0,43 1,30 47,98 0,56 1,97 3,94 1,09 

2045 10749 3,62 38,88 0,45 1,62 0,45 1,30 50,54 0,58 1,90 3,99 1,11 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

288 

Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.20.1 - 6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 42,88 0,50 1,79 0,50 1,30 55,75 0,65 3,00 6,97 1,94 

2025 45.67 0.53 1.90 0.53 1.30 59.37 0.69 3.00 7.42 2.06 

2030 53.89 0.62 2.25 0.62 1.30 70.06 0.81 3.00 8.76 2.43 

2035 63.59 0.74 2.65 0.74 1.30 82.67 0.96 3.00 10.33 2.87 

2040 75.04 0.87 3.13 0.87 1.30 97.55 1.13 3.00 12.19 3.39 

2045 88.55 1.02 3.69 1.02 1.30 115.11 1.33 3.00 14.39 4.00 

3.3.20.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.20.1  -7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 1.054,62 97,90 1 10 2.5 1 

2030 1.283,24 115,62 1 10 2.5 1 

2045 1.886,41 135,65 2 10 2.5 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.20.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 
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După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.20.2  -1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 109.50 205.58 315.08 26.37 8.00 210.92 

2030 109.50 242.79 352.29 32.08 8.00 256.65 

2045 217.50 284.86 502.36 47.16 8.00 377.28 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.20.2  -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 
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(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.20.2 -3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 1.054,62 0.4 421.85 947,85 1000 

2030 1.283,24 0.4 513.30 1.122,24 1200 

2045 1.886,41 0.35 660.24 1.539,89 1600 

În prezent rezerva de inmagazinare are o capacitate de 600 m3 insuficientă pentru perspectiva 

perioadei de implementare a proiectului.  

Este necesara extinderea capacitatii de inmagazinare cu cca. 600 de m3 

3.3.20.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.20.3  -1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 
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2023 

1,05 

1,11 1,17 782,82 9,06 1017,67 11,78 95,51 26,53 

2025 1,11 1,17 811,24 9,39 1054,62 12,21 97,90 27,19 

2030 1,11 1,17 987,11 11,42 1283,24 14,85 115,62 32,12 

2035 1,12 1,18 1192,18 13,80 1549,83 17,94 135,65 37,68 

2040 1,14 1,19 1350,97 15,64 1756,26 20,33 149,27 41,46 

2045 1,15 1,21 1451,08 16,79 1886,41 21,83 155,36 43,16 

3.3.20.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.20.4 -1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 13.13 3.65 1369.7 15.85 

2030 Vri / 24 = 14.68 4.08 1635.53 18.93 

2045 Vri / 24 = 20.93 5.81 2388.77 27.65 

Debitul actual al sursei este de cca. 9 l/s insuficient în raport cu perspectiva perioadei de 

implementare a proiectului. In consecință soluția tehnică selectată este de extindere a frontului de 

captare existent cu 9,93 l/s. 

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in Anexa 3.4.10: 

Tabel 3.3.20.4  -2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza 
Pierdere 

de 
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(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s) 
 sarcina 

(m/m) 

S1 2,393 N48 N0 110 5.4 1.1 0.017 

S2ex 0 F1 GA MV 75 2.8 0.82 0.012 

S3 689 Fn4 N3 75 2.7 0.8 0.011 

S4 301 Fn6 N48 75 2.7 0.78 0.011 

S5 24 N3 Fn5 75 2.6 0.77 0.011 

S6ex 0 N60 F3 75 2.7 0.78 0.011 

S7 0 N65 F2 75 2.7 0.79 0.011 

S8 0 N64 N65 75 2.7 0.79 0.011 

S9 0 N60 N64 75 2.7 0.79 0.011 

S10 96 N48 Fn7 75 2.8 0.81 0.012 

S11ex 0 GA MV N60 90 5.4 1.09 0.016 

S12 521 N0 N3 110 5.4 1.09 0.016 

S13 30 GA MV N0 125 10.8 1.13 0.012 

Tabel 3.3.20.4 - 3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

GA MV 88.95 95.53 7 

N60 88.6 95.7 7 

N0 88.9 96.06 7 

N3 87.2 104.41 17 

N48 91.6 135.56 44 

N64 88 97.03 97 

N65 89 98.58 99 

Fn4 87 112.7 25.7 

Fn5 86.9 104.7 17.8 

F3 85.39 98 12.61 
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F1 88.95 95.9 6.95 

F2 86.3 98.7 12.4 

Fn6 91.36 139 47.64 

Fn7 91 136.7 45.7 

Lugimea totala a conductelor de aducţiune este de 4054 m şi este impărţită pe diametre astfel:  

Lungime  

(m) 

Diametru 

 (mm) 

1110 75 

2914 110 

30 125 

Frontul de captare se v-a suplimenta cu incă 4 foraje noi care vor avea următoarele caracteristici 

conform Studiului hidrogeologic preliminar: 

Foraje cu adâncimi de:    H = 90÷100 m 

Distanţa între foraje:   D = 250 m 

Adâncime informativă strate care trebuie izolate: 0 ÷ 30,0 m 

Adâncime informativă strate posibil a fi captate: 35,0 ÷ 75,0 m 

Lungime totală filtre:    8 ÷ 12 m 

Debit exploatat:   Q = 2,5 l/s 

Adâncime nivel piezometric:  NP = 10 ÷ 12 m 

Adâncme nivel hidrodinamic:  NHd = 20 ÷ 25 m 

Adâncime montare pompă:   Hp = 35 m 

Inalţimea de pompare aferentă fiecărei pompe din foraj este prezentă in următorul Tabel: 

Nr.Foraj Inalţime pompare 

(mCA) 

1(Fn4) 44 

2(F5) 37 

3(Fn6) 37 

4(Fn7) 34 
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Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu toate extinderile necesare s-au 

folosit debitele aferente anului 2045 şi prezentate in tabelul de mai jos: 

  Tabel 3.3.20.4  -4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 103,23 28,68 105.26 29.24 

2030 120,11 33,36 117.08 32.52 

2045 158,31 43,97 186.33 51.76 

Debitul distribuit pentru consum este de 120,11 m3/h la o inatime de pompare de 28 m. Grupul 

existent este suficient la aceste caracteristici. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Moara Vlasiei”. 

3.3.20.5. Statia de tratare 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

Parametri de proiectare 

Debitul sursei: QIc=19 l/s = 68.4 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim- 20.9 l/s=75.2 m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 
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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 

Total/Dizolvat 
mgC/l - - - 

Nici o modificare 

anormală 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 3 3,2 4 5 

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 și Hidrogen sulfurat µg/l <10 <10 <10 100 

Nitrați mg/l 5 9 12 50 

Nitriți mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din 

proiectare 
oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 

limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 50.2 

Volum necesar 1 compartiment m3 25.1 
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Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 4.00 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 1.85 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 1.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 0.94 

Adancime apa m 2.00 

Dimensiuni utile (B x L) m 0.7 x 0.7 

Gradient de viteza s-1 500 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 18.8 

Volum necesar 1 compartiment m3 9.4 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 1.60 

Gradient de viteza s-1 60 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 
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Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 75.2 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 5.30 x 3.00 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 3 

Debit pe filtru m3/h 25.08 

Diametru filtru mm 2000 

Viteza de filtrare realizată m/h 7.99 

EBCT min 7.5 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 60 

 m3/h 188.4 

Volum de apă la o spălare m3 75.4 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 4 

Debit pe filtru m3/h 18.8 

Diametru filtru mm 2000 

Viteza de filtrare realizată m/h 6.0 

EBCT min 10.0 

Debit de spălare m3/h,m2 16 

 m3/h 50.2 

Volum de apă la o spălare m3 16.7 

Instalaţia de clorinare – preoxidare  

Doza clor necesară mg/l 6.1 
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Debit necesar clor Kg/h 0.46 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

g/h 500 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare  

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.19 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.04 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0.2 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 491 

nr. Butelii 50 kg  buc. 10 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.04 

Dozare pudra Kg/h 0.003 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 1.2 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 3.0 

Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar)) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 
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Debit de tratat (debitul pompei de spalare) m3/h 10.1 

Dozare pudra Kg/h 0.002 

Concentratia solutiei  % 0.1 

Debit necesar solutie l/h 2.0 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 1.5 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 0.9 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 1,50 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 1.2 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 1.5 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 242.8 

Volum necesar bazin m3 135 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 68.0 

Adancime apa m 3.4 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 8.00 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă  m3/h 10.1 

Inălţime pompare m 10 
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Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

19.7 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 242.8 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,081 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,008 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 17.78 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,44 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 242.4 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0,027 

Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,40 

Suprafata platformei       m2 4,00 

Inaltime strat namol       m 0,10 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

115 mc avand dimensiunile: 

Adancime= 3,9 m 

Lungime= 5,6 m 

Latime= 5,3 m 
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3.3.21.  Sistem de alimentare cu apă Grădiştea 

Baza pentru verificare a sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Grădiştea este următorul: 

An Locuitori 

2015 3675 

2023 4289 

2025 4437 

2030 4798 

2045 5758 

În prezent, comuna Grădiştea dispune de sistem existent de alimentare cu apă care acoperă toată 

trama stradală.  

3.3.21.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 
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- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.21.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 384,64 4,45 16,03 4,45 500,03 5,79 54,66 15,18 

2025 399,20 4,62 16,63 4,62 518,97 6,01 56,47 15,69 

2030 485,27 5,62 20,22 5,62 630,86 7,30 67,76 18,82 

2035 578,00 6,69 24,08 6,69 751,40 8,70 79,73 22,15 

2040 650,25 7,53 27,09 7,53 845,32 9,78 88,81 24,67 

2045 696,92 8,07 29,04 8,07 906,00 10,49 94,53 26,26 

3.3.21.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.21.1-2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare 

cu instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara 

canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara 

canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 
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Tabel3.3.21.1 -3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 

de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.21.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 
locuitori               

Procent 
din 

populatie 
racordata 

la apa  

q 
specific  

Q zi med Q or med K zi 
   Q zi max 

  
K o 

      Q or max 

  

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 4289 4289 100 75 321,68 3,72 13,40 3,72 1,30 418,18 4,84 2,58 44,90 12,47 

2025 4437 4437 100 75 332,78 3,85 13,87 3,85 1,30 432,61 5,01 2,56 46,18 12,83 

2030 4798 4798 100 85 407,83 4,72 16,99 4,72 1,30 530,18 6,14 2,53 55,79 15,50 

2035 5144 5144 100 95 488,68 5,66 20,36 5,66 1,30 635,28 7,35 2,49 65,92 18,31 

2040 5466 5466 100 100 546,60 6,33 22,78 6,33 1,30 710,58 8,22 2,46 72,77 20,22 

2045 5758 5758 100 100 575,80 6,66 23,99 6,66 1,30 748,54 8,66 2,43 75,74 21,04 

3.3.21.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.21.1- 5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 44289 4,77 20,47 0,24 0,85 0,24 1,30 26,61 0,31 2,58 2,86 0,79 

2025 4437 4,77 21,18 0,25 0,88 0,25 1,30 27,53 0,32 2,56 2,94 0,82 
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2030 4798 5,01 24,04 0,28 1,00 0,28 1,30 31,26 0,36 2,53 3,29 0,91 

2035 5144 5,01 25,78 0,30 1,07 0,30 1,30 33,51 0,39 2,49 3,48 0,97 

2040 5466 5,01 27,39 0,32 1,14 0,32 1,30 35,61 0,41 2,46 3,65 1,01 

2045 5758 5,01 28,86 0,33 1,20 0,33 1,30 37,51 0,43 2,43 3,80 1,05 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

307 

Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.21.1 -6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - 
[m3/zi

] 
[l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 42,49 0,49 1,77 0,49 1,30 55,24 0,64 3,00 6,90 1,92 

2025 45,25 0,52 1,89 0,52 1,30 58,83 0,68 3,00 7,35 2,04 

2030 53,40 0,62 2,22 0,62 1,30 69,42 0,80 3,00 8,68 2,41 

2035 63,54 0,74 2,65 0,74 1,30 82,61 0,96 3,00 10,33 2,87 

2040 76,25 0,88 3,18 0,88 1,30 99,13 1,15 3,00 12,39 3,44 

2045 92,27 1,07 3,84 1,07 1,30 119,95 1,39 3,00 14,99 4,16 

3.3.21.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

308 

Tabel 3.3.21.1- 7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul 

Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 582,40 63,37 1 5 2.50 2 

2030 707,96 76,04 1 5 2.50 2 

2045 1.051,79 109,74 1 10 2.50 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore.  

3.3.21.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 
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- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.21.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 
inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul 

de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 57.00 133,09 190,09 14,56 8,00 116,48 

2030 57.00 159,68 216,68 17,70 8,00 141,59 

2045 111.00 230,46 341,46 26,29 8,00 210,36 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.21.2 -2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 
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(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.21.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 582,40 0.5 291,20 597,76 600 

2030 707,96 0.5 353,98 712,25 800 

2045 1.051,79 0.4 420,72 972,54 1000 

Capacitatea de inmagazinare existentă 2 x 500 m3 este suficientă în raport cu valoarea calculată în 

etapa de perspectiva  

3.3.21.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.21.2-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med 
        Qs zi max 

  

    Qs or max 

  

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 
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2023 

1,01 

1,11 1,12 431,65 5,00 561,14 6,49 61,34 17,04 

2025 1,11 1,12 448,00 5,19 582,40 6,74 63,37 17,60 

2030 1,11 1,12 544,58 6,30 707,96 8,19 76,04 21,12 

2035 1,12 1,13 655,94 7,59 852,72 9,87 90,48 25,13 

2040 1,14 1,15 746,30 8,64 970,20 11,23 101,93 28,31 

2045 1,15 1,16 809,07 9,36 1051,79 12,17 109,74 30,48 

3.3.21.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.21.4.- 1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 7,92 2,2 772,48 8,94 

2030 Vri / 24 = 9,03 2,51 924,64 10,70 

2045 Vri / 24 = 14,23 3,95 1393,25 16,13 

Capacitatea sursei existente este de 12,5 l/s suficientă pentru etapa de perspectiva. 

Pentru verificarea reţelei de distribuţie şi a pompelor din cadrul staţiei de pompare spre consumatori 

s-au folosit debitele aferente anului 2030 şi sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

  Tabel 3.3.21.4. -2 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 
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2025 82,75 22,99 63,92 17,76 

2030 95,28 26,47 72,70 20,19 

2045 129,35 35,93 117,44 32,62 

Capacitatea grupului de pompe pentru consum este de 108 m3/h cu H = 55 m suficientă in etapa de 

perspectiva. 

Având în vedere ca nu se intervine cu lucrări de reabilitare sau de extindere pe reţeaua de distribuţie a 

sistemului Gradiştea, pe configuraţia reţelei existente (aflate in curs de execuţie prin intermediul altor 

fonduri), s-a facut o verificare in ceea ce priveste disponibilitatea acesteia de a deservii in intregime 

abonatii de la nivelul de perspectiva 2030, nemaifiind nevoie de nici un alt fel de investiţii pentru acest 

orizont de timp.  

Calculele şi rezultatele pentru verificarea funcţionării reţelelor de distribuţie se regăseşte in studiul de 

“Modelare hidraulică sistem de alimentare cu apă Grădiştea”. 
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3.3.22.  Sistem de alimentare cu apă Gruiu 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Gruiu este următorul: 

An Locuitori 

2015 8086 

2023 9347 

2025 9761 

2030 10556 

2045 12668 

3.3.22.1. În prezent, comuna Gruiu dispune de sistem centralizat de alimentare 

cu apă, iar extinderile prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare 

si inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă de la nivelul 

anului 2030, iar rețeaua de distribuție se va extinde la etapa de 

perspectivă la nivelul anului 2045.Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.22.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 740,65 8,57 30,86 8,57 962,84 11,14 82,72 22,98 

2025 775,96 8,98 32,33 8,98 1008,74 11,68 85,30 23,69 

2030 949,42 10,99 39,56 10,99 1234,25 14,29 99,14 27,54 

2035 1134,15 13,13 47,26 13,13 1474,39 17,06 111,92 31,09 

2040 1266,03 14,65 52,75 14,65 1645,84 19,05 118,21 32,84 

2045 1334,83 15,45 55,62 15,45 1735,28 20,08 118,24 32,84 

3.3.22.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 

instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.22.1-2 - Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu 

instalatii de apa rece, calda si canalizare 

  

Kzi  

zona cu clima 

continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara 1,50 2,00 
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canalizare 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara 

canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea individuala a apei calde  
1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si 

canalizare, cu prepararea centralizata a apei calde  
1,20 1,35 

Tabel 3.3.22.1-3 - Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune 

considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.22.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 

locuitori 

Procent 

din 

populatie 

racordata 

la apa 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 9437 9437 100 74 698,34 8,08 29,10 8,08 1,30 907,84 10,51 2,06 77,80 21,61 

2025 9761 9761 100 75 732,08 8,47 30,50 8,47 1,30 951,70 11,02 2,02 80,27 22,30 

2030 10556 10556 100 85 897,26 10,38 37,39 10,38 1,30 1166,44 13,50 1,92 93,43 25,95 

2035 11317 11317 100 95 1075,12 12,44 44,80 12,44 1,30 1397,65 16,18 1,82 105,74 29,37 

2040 12025 12025 100 100 1202,50 13,92 50,10 13,92 1,30 1563,25 18,09 1,72 111,81 31,06 

2045 12668 12668 100 100 1266,80 14,66 52,78 14,66 1,30 1646,84 19,06 1,63 111,61 31,00 

3.3.22.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.22.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori q specific Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 9437 4.07 38,39 0,44 1,60 0,44 1,30 49,90 0,58 2,06 4,28 1,19 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 

317 

2025 9761 4.07 39,70 0,46 1,65 0,46 1,30 51,61 0,60 2,02 4,35 1,21 

2030 10556 4.47 47,23 0,55 1,97 0,55 1,30 61,40 0,71 1,92 4,92 1,37 

2035 11317 4.70 53,17 0,62 2,22 0,62 1,30 69,12 0,80 1,82 5,23 1,45 

2040 12025 4.70 56,49 0,65 2,35 0,65 1,30 73,44 0,85 1,72 5,25 1,46 

2045 12668 4.70 59,51 0,69 2,48 0,69 1,30 77,37 0,90 1,63 5,24 1,46 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități, precum și de debitele de apa potabilă ce 

le sunt furnizate de OR pe baza de contract. 

În urma inventarului consumurilor existente şi a estimării viitorilor consumatori non menajeri, s-au 

stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator 

industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.22.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

Anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi

] 
[l/s] [m3/h] [l/s] - 

[m3/zi

] 
[l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 3,92 0,05 0,16 0,05 1,30 5,10 0,06 3,00 0,64 0,18 

2025 4,18 0,05 0,17 0,05 1,30 5,43 0,06 3,00 0,68 0,19 

2030 4,93 0,06 0,21 0,06 1,30 6,41 0,07 3,00 0,80 0,22 

2035 5,87 0,07 0,24 0,07 1,30 7,63 0,09 3,00 0,95 0,26 

2040 7,04 0,08 0,29 0,08 1,30 9,15 0,11 3,00 1,14 0,32 

2045 8,52 0,10 0,35 0,10 1,30 11,07 0,13 3,00 1,38 0,38 

3.3.22.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.22.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul Qs zi max Qs or max Nr. incendii Qie clad.                Qii               nj 
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simultane 1-4 etaje 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 

 

0 1 2 3 4 5 6 

2025 1.231,60 104,14 1 10 2.5 2 

2030 1.489,61 119,66 2 10 2.5 2 

2045 2.222,01 151,40 2 10 2.5 2 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore. 

3.3.22.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 



STUDIU DE FEZABILITATE  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în 

perioada 2014 – 2020 

320 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 

Tabel 3.3.22.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul 

de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 111.00 218.70 329.70 30.79 8 246.32 

2030 219.00 251.28 470.28 37.24 8 297.92 

2045 219.00 317.95 536.95 55.55 8 444.40 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.22.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 
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(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 

Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.22.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav       

(conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 1.231,60 0,4 492,64 1.068,66 1100 

2030 1.489,61 0,35 521,36 1.289,56 1300 

2045 2.222,01 0,35 777,70 1.759,05 1800 

Capacitatea de inmagazinare existentă în GA1 este 2 x 300 m3 insuficientă în raport cu necesarul 

calculat în perspectiva perioadei de implementare a proiectului. Este necesraa extinderea cu un volum 

de 700 m3. 

3.3.22.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 
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Tabel 3.3.22.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,18 1,24 914,92 10,59 1189,39 13,77 102,18 28,38 

2025 1,16 1,22 947,39 10,97 1231,60 14,25 104,14 28,93 

2030 1,15 1,21 1145,85 13,26 1489,61 17,24 119,66 33,24 

2035 1,16 1,22 1384,72 16,03 1800,13 20,83 136,65 37,96 

2040 1,19 1,25 1582,54 18,32 2057,30 23,81 147,76 41,04 

2045 1,22 1,28 1709,23 19,78 2222,01 25,72 151,40 42,06 

3.3.22.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.22.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 13,74 3,82 1561,3 18,07 

2030 Vri / 24 = 19,60 5,44 1959,89 22,68 

2045 Vri / 24 = 22,37 6,21 2758,95 31,93 

Debitul la sursă asigurat în prezent este de cca. 15 l/s insuficient în raport cu necesarul calculat în 

perspectiva perioadei de implementare a proiectului. Soluția selectată constă în extinderea sursei 

subterane cu un debit de 7,68 l/s. 

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in Anexa 3.4.13: 
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Tabel 3.3.22.4-2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node Node (mm) (L/s) (m/s) sarcina (m/m) 

S1 278 Fn-3 4 75 2.9 0.86 0.013 

S2 21 Fn-2 4 75 2.7 0.78 0.011 

S3 300 4 GA2 GRUIU 90 5.6 1.14 0.018 

S4 50 Fn-1 GA2 GRUIU 75 2.7 0.78 0.011 

S5ex 391 F-2 39 75 2.9 0.54 0.004 

S6ex 45 39 F-3 90 2.8 0.59 0.005 

S7ex 561 31 F-1 90 2.9 0.56 0.005 

S8ex 89 39 31 125 5.7 0.59 0.004 

S9ex 220 31 10 160 8.6 0.6 0.002 

S10ex 24 10 F-4 90 2.9 0.6 0.005 

S11 141 F-5 10 75 2.9 0.86 0.013 

S12 1344 10 GA2 GRUIU 160 14.4 0.92 0.006 

Tabel 3.3.22.4-3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

GA2 GRUIU 87.49 97.46 10 

4 87.3 102.77 15 

31 87.2 105.87 19 

10 84.5 105.38 21 

39 85.05 106.19 21 

Fn-3 88.3 106.4 18 

Fn-2 87.3 103 16 

F-4 84.5 105.5 21 

F-5 85.88 107.3 21 
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Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

F-3 85 106.4 21 

F-1 84.9 108.85 24 

F-2 86.2 108.2 22 

Fn-1 87.49 98 11 

Lungimea totala a conductelor de aducţiune este de 3594 m şi este impărţită pe diametre astfel:  

Extinderea sistemului de aducțiune apă brută 

Diametru propus Lungime 

(mm) (m) 

Extinderea sistemului de aducțiune apă brută 

pentru forajele noi 

90 299 

110 350 

Total 649 

Extinderea sistemului de aducțiune apă brută 
pentru forajele existente 

90 141 

160 1344 

Total 1485 

Frontul de captare se v-a suplimenta cu incă 3 foraje noi care vor avea următoarele caracteristici 

conform Studiului hidrogeologic preliminar: 

Foraje cu adâncimi de:   H = 100 m 

Distanţa între foraje:  D = 200 ÷ 250 m 

Adâncime informativă strate care trebuie izolate: 0 ÷ 30,0 m 

Adâncime informativă strate posibil a fi captate: 30,0 ÷ 90,0 m 

Lungime totală filtre:   5 ÷ 8 m 

Debit exploatat:  Q = 2,5÷3,0 l/s 

Adâncime nivel piezometric: NP = 7 ÷ 9 m 

Adâncme nivel hidrodinamic: NHd = 15 ÷ 20 m 
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Adâncime montare pompă:  Hp = 25 ÷ 30 m 

Inalţimea de pompare aferentă fiecărei pompe din foraj este prezentă in următorul tabel: 

Nr.Foraj Inalţime pompare 

(mCA) 

1(F-1) 45 

2(F 2) 44 

3(F-3) 44 

4(F-4) 43 

5(F-5) 43 

6(Fn6) 32 

7(Fn7) 34 

8(Fn8) 35 

Conducta de aducţiune v-a transporta apa brută de la foraje la gospodăria nouă de apă din Gruiu 

(GA2). 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie cu extinderile necesare s-au folosit 

debitele aferente anului 2045 şi sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 Tabel 3.3.22.4-4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 120,11 33,36 111.29 30.91 

2030 134,65 37,40 162.53 45.15 

2045 166,14 46,15 188.74 52.43 
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Suplimentarea debitului distribuit pentru consum se realizează prin amplasarea în GA2 a unui  grup de 

pompare având caracteristicile Qtotal = 65,77 m3/h și H = 66 m. 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Gruiu”. 

3.3.22.5. Statia de tratare din GA2 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

-  Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Pentru dezinfectia apei se va utiliza instalatia de dozare clor gazos existenta.   

Parametri de proiectare 

Debitul sursei: QIc=22.7 l/s = 81.72 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim- 25.0l/s=90.0 m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

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 Total/Dizolvat mgC/l 1 1,6 2,1 
Nici o modificare 

anormală 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 1,38 2,1 2,9 5 
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Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

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 și Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrați mg/l <1 <1 5 50 

Nitriți mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din 

proiectare 
oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 

limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 59.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 30 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.00 x 4.00 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 4.41 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 
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Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 15.00 

Volum necesar 1 compartiment m3 7.00 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.00  x 1.40 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.17 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 2.2 

Volum necesar 1 compartiment m3 1.1 

Adancime apa m 1.10 

Dimensiuni utile (B x L) m 1.00 x 1.00 

Gradient de viteza s-1 502 

Putere necesara agitator kW 0.70 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 22.5 

Volum necesar 1 compartiment m3 11.2 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 3.00 x 1.50 
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Gradient de viteza s-1 63 

Putere necesara agitator kW 0.1 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 89.9 

Inaltime pompare, H m 35 

Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 6.25 x 3.00 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 3 

Debit pe filtru m3/h 22.47 

Diametru filtru mm 1500 

Viteza de filtrare realizată m/h 12.72 

EBCT min 4.7 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 35 

 m3/h 106 

Volum de apă la o spălare m3 42 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 4 

Debit pe filtru m3/h 22.47 

Diametru filtru mm 2000 

Viteza de filtrare realizată m/h 7.16 

EBCT min 9.22 

Debit de spălare m3/h,m2 16 
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 m3/h 50.2 

Volum de apă la o spălare m3 16.7 

Instalaţia de clorinare - preoxidare 

Doza clor necesară mg/l 5.98 

Debit necesar clor Kg/h 0.54 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 1.0 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 

Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.169 

Dozare pudra Kg/h 0.02 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 6.1 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 100 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare  

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.22 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.04 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0.5 

Durata depozitare reactiv zi 30 
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Volum stocare reactiv kg 452 

nr. Butelii 50 kg  buc. 9 

Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar)) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 

Debit de tratat (debitul pompei 

de spalare) 

m3/h 7.8 

Dozare pudra Kg/h 0.002 

Concentratia solutiei  % 0.1 

Debit necesar solutie l/h 1.55 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 1.12 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l 
de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 1.0 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 1,80 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 1.4 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 1.7 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 186.3 

Volum necesar bazin m3 115.2 

Numar de linii - 2 
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Volum necesar 1 compartiment m3 58.0 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 4.18  x 5.50 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă  m3/h 7.8 

Inălţime pompare m 10 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in 

filtre (oxizi)   
kg /zi 

4.1 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 186.3 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,022 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,010 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 2.24 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,06 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 186.3 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0,0034 

Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,05 

Suprafata platformei       m2 4,00 

Inaltime strat namol       m 0,01 
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Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

65 mc avand dimensiunile: 

Adancime= 2.5 m 

Lungime= 6.25 m 

Latime= 4.16 m 
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3.3.23.  Sistem de alimentare cu apă Petrăchioaia 

Baza pentru dimensionarea sistemului este standardul românesc revizuit STAS 1343-1/2006 și 

NP133/2013, cu un consum specific de apă diferenţiat pe baza analizei situației prezente și tendințele 

de dezvoltare viitoare.  

La dimensionarea sistemului s-a ţinut cont de: 

- previziunile pentru dezvoltarea socială şi urbanistică pentru o perioadă de 30 de ani; 

- creşterea confortului în locuinţe şi la utilizatorii publici; 

- dezvoltarea localităţii prin creşterea numărului de utilizatori. 

Ţinând cont de datele primite de la INS populatia are o tendiţă de creştere pentru următorii ani in 

judeţul Ilfov, astfel numărul locuitorilor estimat pentru etapa actuală şi de perspectivă pentru loc. 

Petrăchioaia este următorul: 

An Locuitori 

2015 3920 

2023 4575 

2025 4733 

2030 5118 

2045 6142 

În prezent, comuna Petrachioaia dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, iar extinderile 

prevăzute pentru facilitățile de captare, tratare si inmagazinare se vor realiza la etapa de perspectivă 

de la nivelul anului 2030, iar rețeaua de distribuție se va extinde la etapa de perspectivă la nivelul 

anului 2045. 

3.3.23.1. Calculul necesarului de apă 

Necesarul de apă reprezintă suma cantităţilor de apă livrată tuturor beneficiarilor/utilizatorilor. 

Formulele de calcul pentru necesarul de apă sunt: 

Qzi,med = 
1000
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1000
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Cantităţile de apă necesare s-au determinat analitic şi cuprind următoarele categorii de apă: 

- apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic): băut, preparare hrană, spălatul corpului, 

spălatul rufelor şi vaselor, curăţenia locuinţei, precum şi pentru animalele de pe lângă 

gospodăriile proprii ale locuitorilor; 

- apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ de toate gradele, creşe, spitale, policlinici, 

restaurante, magazine, cofetării; 

- necesar de apă pentru industrie; 

- necesar de apă pentru combaterea incendiului; 

- apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă: preparare soluţii reactivi, spălare 

aducţiuni, spălare conducte reţele de distribuţie şi spălare rezervoare; 

- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate 

avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie. 

Tabel 3.3.23.1-1 - Tabel centralizator al necesarului de apă 

Anul 

Q zi med Q or med Q zi max Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 356,75 4,13 14,86 4,13 463,78 5,37 49,62 13,78 

2025 369,55 4,28 15,40 4,28 480,42 5,56 51,11 14,20 

2030 452,44 5,24 18,85 5,24 588,17 6,81 61,64 17,12 

2035 515,87 5,97 21,49 5,97 670,63 7,76 69,31 19,25 

2040 609,15 7,05 25,38 7,05 791,90 9,17 80,75 22,43 

2045 675,94 7,82 28,16 7,82 878,72 10,17 88,57 24,60 

3.3.23.1.1. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti (consumul casnic) 

Conform STAS 1343/1-2006, coeficientul de variaţie zilnică (Kzi) in funcţie de gradul de dotare cu 
instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare au următoarele valori: 

Tabel 3.3.23.1-2 – Valori ale coeficientului de variaţie zilnică (Kzi) 

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul Kzi  
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de dotare cu instalatii de apa rece, calda si 

canalizare 

  

zona cu clima continentala 

temperata excesiva 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe 

strazi, fara canalizare 
1,50 2,00 

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in 

curti, fara canalizare 
1,40 1,80 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa 

rece, calda si canalizare, cu prepararea individuala a 

apei calde  

1,30 1,40 

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa 

rece, calda si canalizare, cu prepararea centralizata a 

apei calde  

1,20 1,35 

Tabel 3.3.23.1-3 – Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total 
de locuitori ai localitatii / zonei de presiune 

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de 

presiune considerate 
Ko 

<10000 2,00 … 3,00 

15000 1,30 … 2,00 

25000 1,30 … 1,50 

50000 1,25 … 1,40 

100000 1,20 … 1,30 

>200000 1,15 … 1,25 

Calculul pentru necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este prezentat in tabelul următor:  
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Tabel 3.3.23.1-4 – Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti 

  

Numar de 

locuitori 

Procent 

din 

populatie 

racordata 

la apa 

q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total Racordati % [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 4575 4575 100 70 320,25 3,71 13,34 3,71 1,30 416,33 4,82 2,55 44,20 12,28 

2025 4733 4733 100 70 331,31 3,83 13,80 3,83 1,30 430,70 4,98 2,53 45,44 12,62 

2030 5118 5118 100 80 409,44 4,74 17,06 4,74 1,30 532,27 6,16 2,49 55,29 15,36 

2035 5487 5487 100 85 466,40 5,40 19,43 5,40 1,30 606,31 7,02 2,46 62,04 17,23 

2040 5830 5830 100 95 553,85 6,41 23,08 6,41 1,30 720,01 8,33 2,42 72,64 20,18 

2045 6142 6142 100 100 614,20 7,11 25,59 7,11 1,30 798,46 9,24 2,39 79,50 22,08 

3.3.23.1.2. Necesarul de apă Non - Casnic 

Cererea de apă non-casnică este alcătuită din debitele pentru institutiile publice, unități comerciale și industriale. 

Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Pornind de la populația UAT in anul 2015 și debitele medii pentru acest tip de consumatori s-a estimat rata medie a consumului public actual 

„per capita” și s-a prognozat un consum public și comercial conform tabelului următor: 

Tabel 3.3.23.1-5 – Necesarul de apă pentru nevoi publice şi comerciale 

Numar de locuitori 
q 

specific 
Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

anul Total [l/om/zi] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 4575 4,55 20,82 0,24 0,87 0,24 1,30 27,06 0,31 2,55 2,87 0,80 
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2025 4733 4,55 21,53 0,25 0,90 0,25 1,30 27,99 0,32 2,53 2,95 0,82 

2030 5118 4,55 23,29 0,27 0,97 0,27 1,30 30,27 0,35 2,49 3,14 0,87 

2035 5487 4,78 26,21 0,30 1,09 0,30 1,30 34,08 0,39 2,46 3,49 0,97 

2040 5830 4,78 27,85 0,32 1,16 0,32 1,30 36,21 0,42 2,42 3,65 1,01 

2045 6142 4,78 29,34 0,34 1,22 0,34 1,30 38,14 0,44 2,39 3,80 1,06 
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Necesarul de apă pentru industrie 

S-a ținut seama de unitatile industriale existente in localități. În urma inventarului şi a estimării 

viitorilor consumatori non menajeri, s-au stabilit următorii parametri de bază în ceea ce priveşte 

calculul cerinţei de apă, pe tip de consumator industrial: 

- Debit specific - în funcţie de specificul industriei actuale; 

- Coeficientul de variaţie zilnică – similar valorii Kzi pentru gradul de confort al zonei de locuit; 

- Coeficientului de variaţie orară Ko - în funcţie de numarul de ore de functionare ȋ n zilele de 

consum maxim. 

Tabel 3.3.23.1-6 – Consumul de apă pentru agenţi economici şi industria locală   

anul 

Q zi med Q or med K zi Q zi max K o Q or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] - [m3/zi] [l/s] - [m3/h] [l/s] 

2023 15,69 0,18 0,65 0,18 1,30 20,40 0,24 3,00 2,55 0,71 

2025 16,71 0,19 0,70 0,19 1,30 21,72 0,25 3,00 2,72 0,75 

2030 19,72 0,23 0,82 0,23 1,30 25,63 0,30 3,00 3,20 0,89 

2035 23,27 0,27 0,97 0,27 1,30 30,24 0,35 3,00 3,78 1,05 

2040 27,45 0,32 1,14 0,32 1,30 35,69 0,41 3,00 4,46 1,24 

2045 32,39 0,37 1,35 0,37 1,30 42,11 0,49 3,00 5,26 1,46 

3.3.23.1.3. Calculul necesarului de apă pentru combaterea incendiului 

Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranţi interiori montaţi în clădiri şi hidranţi 

exteriori montaţi pe reţeaua de distribuţie.  

Numărul de incendii teoretic simultane se adoptă funcţie de mărimea localităţii, iar calculul necesarului 

de apă pentru combaterea incendiului este prezentat in tabelul de mai jos in care: 

Qie - Debitul hidranţilor exteriori 

Qii - Debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori 

nj - Numărul de jeturi simultane, conform STAS 1478/90 

Tabel 3.3.23.1-7 – Necesarul de apă pentru combaterea incendiului 

Anul 

Qs zi max Qs or max 
Nr. incendii 

simultane 

Qie clad.                

1-4 etaje 
Qii               nj 

m3/zi         (m3/h) n (l/s) (l/s) 
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0 1 2 3 4 5 6 

2025 560,49 59,63 1 5 2.5 1 

2030 686,20 71,91 1 10 2.5 1 

2045 1.060,52 106,89 1 10 2.5 1 

Timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori este de 10 minute pentru hidranţii interiori din 

clădiri obişnuite. 

Durata teoretică de funcţionare a hidranţilor exteriori este de 3 ore. 

3.3.23.2. Calculul volumului rezervoarelor 

În rezervor se va acumula ca rezervă intangibilă, volumul de apă alcătuit din necesarul de apă pentru 

combaterea efectivă a incendiului şi necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada 

stingerii incendiului. 

VRI = Vi + V cons 

Necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului se obţine cu următoarea relaţie: 

Vi = 0,06 x Σnj x Qii x Ti + 3,6 x ΣQ ie x T ie  

Unde: 

- n este numărul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apă din hidranţii exteriori; 

- nj este numărul de jeturi simultane impus pentru clădirea respectivă; 

- Qii este debitul asigurat de un jet la hidranţii interiori, în l/s; 

- Ti este timpul teoretic de funcţionare al hidranţilor interiori în minute, 

- Qie este debitul asigurat de hidranţii exteriori, în l/s; 

- Te este timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor exteriori, în ore. 

Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului se obţine cu următoarea 

relaţie: 

V cons = a x Tie x Q orar max.; 

Unde: 

- coeficientul „a” are valoarea 0,7 pentru reţelele de joasă presiune; 

- Q orar max este debitul maxim orar al zonei sau localităţii unde se combate incendiul. 

După consumarea apei în urma combaterii incendiilor, refacerea rezervei de apă se va face cu debitul 

QRI în timpul TRI. 

QRI = VRI/ TRI x 24 (mc/zi) 

Mărimea timpului de refacere a rezervei (TRI) se adoptă pentru localităţi de 24 ore. 
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Tabel 3.3.23.2-1 – Calculul volumelor de incendiu si de avarie ale rezervorului de 

inmagazinare 

Anul 

Rezerva de incendiu Volum de avarie 

Volumul de 

incendiu 

Volum 

Consum 
Vri Qmin=60% x Qs zi max/24 Tav Vav 

3 ore (m3)         3 ore (m3)         (m3) (m3/h) (ore)       (m3) 

2025 55,50 125,21 180,71 14,01 8,00 112,10 

2030 109,50 151,02 260,52 17,16 8,00 137,24 

2045 109,50 224,47 333,97 26,51 8,00 212,10 

Calculul volumului rezervorului se face în conformitate cu prevederile NP133/2013. 

Capacitatea totală rezervorului se va stabili cu relaţiile: 

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

VComp – volumul de compensare a variaţiei orare 

VComp = a x Kp x Ks x Qs zimax 

a – coeficient de compensare, adimensional 

Qzimax – debitul zilnic maxim  

Conform STAS 4165-88, tabelul 1, valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori este 

următoarea: 

Tabel 3.3.23.2-2 – Valoarea coeficientului „a”, în funcţie de numărul de locuitori 

Localitati   "a" 

 (<5000 loc.) 0.500 

 (5001-10000 loc.) 0.400 

 (10001-20000loc.) 0.350 

(20001-50000 loc.) 0.300 

(50001-100000 loc.) 0.250 

Vav – volumul pentru rezerva de avarie calculat conform STAS 4165/88 

Vav =  Qmin x Tav 
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Qmin – 60% din debitul maxim zilnic Q zi max 

Tav – timpul maxim în ore a unei avarii pe circuitul apei în amonte de rezervor, conform NP133; 

Tav = 8 ore. 

Tav - Timpul maxim de remediere a unei avarii pe sectorul amonte rezervorului sau de scoatere din 

funcţiune a staţiilor de pompare. 

Tabel 3.3.23.2-3 – Calculul volumului de compensare şi a volumului rezervorului 

Anul 

Qs zi max 

Volume de compensare 

Volum rezervor 

Vcomp+Vri+Vav  

 (conf NP 133) 

Coeficient "a" Volum = a x Qs zi max De calcul  Propus              

(m3/zi)                       (m3) (m3) (m3) 

2025 560,49 0.5 280,24 573,06 600 

2030 686,20 0.4 274,48 672,24 700 

2045 1.060,52 0.4 424,21 970,28 1000 

3.3.23.3. Calculul cerinţei de apă 

Cerinţa de apă reprezintă cantitatea ce trebuie prelevată dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului 

de apă al beneficiarilor. 

Conform STAS 1343-1/2006 pentru calculul cerinţei de apă se foloseşte relaţia: 

Qs = Ks x Kp x Qn 

Tabel 3.3.23.3-1 – Tabel centralizator al cerinţei de apă 

Anul Ks Kp Ks*Kp 

Qs zi med Qs zi max Qs or max 

[m3/zi] [l/s] [m3/zi] [l/s] [m3/h] [l/s] 

2023 

1,05 

1,11 1,17 416,21 4,82 541,08 6,26 57,89 16,08 

2025 1,11 1,17 431,14 4,99 560,49 6,49 59,63 16,56 

2030 1,11 1,17 527,85 6,11 686,20 7,94 71,91 19,98 

2035 1,12 1,18 608,61 7,04 791,20 9,16 81,77 22,71 

2040 1,14 1,19 726,83 8,41 944,88 10,94 96,35 26,76 

2045 1,15 1,21 815,79 9,44 1060,52 12,27 106,89 29,69 
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3.3.23.4. Debite de dimensionare şi verificare pentru obiectele sistemului de 

alimentare cu apă 

Sursa de apă necesară, aducţiunea şi obiectele din cardul gospodăriei de apă mai puţin staţia de 

pompare spre consumatori s-au dimensionat la: 

QIC  = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x Q RI 

Q RI - Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu 

Qs zi max - Debitul zilnic maxim al cerintei de apa 

Tabel 3.3.23.4-1 – Calculul debitului de dimensionare a sursei şi a aducţiunii 

Anul 
Debitul de refacere a 

rezervei intangibile 

              Qri 

Debit de dimensionare aductiune  

QIc = Qs zi max + Qri 

(m3/h) (l/s) (m3/zi)  (l/s) 

2025 Vri / 24 = 7,53 2,09 741,2 8,58 

2030 Vri / 24 = 10,86 3,02 946,72 10,96 

2045 Vri / 24 = 13,92 3,87 1394,49 16,14 

Pentru conductele de aducţiune in urma calculelor de modelare hidraulică au rezultat următorii 

parametrii ce se regasesc in tabelele de mai jos, iar prezentarea se găseşte in Anexa 3.4.14: 

Tabel 3.3.23.4-2 – Tabel centralizator cu parametrii pe bare pentru aducţiune 

Sectiune 

Lungime Start Stop Diametru Debit Viteza Pierdere de 

(m) Node  Node  (mm)  (L/s)  (m/s)  sarcina (m/m) 

S1 203 10 2 90 5.5 1.13 0.017 

S2 6 9 10 90 5.5 1.13 0.017 

S3 4 6 4 90 5.5 1.11 0.017 

S4 32 4 2 90 5.5 1.11 0.017 

S5 11 F-1 8 75 2.9 0.85 0.013 

S6 10 8 9 75 2.9 0.85 0.013 

S7 10 F-4 6 75 2.8 0.81 0.012 

S8 8 F-3 3 90 2.7 0.54 0.004 

S9 10 3 6 75 2.7 0.78 0.011 
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S10 10 F-2 9 75 2.6 0.77 0.011 

S11 43 GA Petrachioaia 2 140 12 0.92 0.007 

Tabel 3.3.23.4-3 – Tabel centralizator cu parametrii în noduri pentru aducţiune 

Nod 

Cota Cota Presiune 

Teren (m) piezo(m)  (m H2O) 

GA Petrachioaia 78.16 85.82 8 

2 78.37 86.12 8 

4 78.41 86.66 8 

6 78.31 86.91 9 

3 78.22 86.97 9 

8 75.51 89.82 14 

9 75.07 89.69 15 

10 74.94 89.59 15 

Fn-1 75.5 89.95 14.45 

Fn-2 75.07 89.8 14.73 

Fn-3 78.22 87 8.78 

Fn-4 78.31 87 8.69 

Lugimea totala a conductei de aducţiune este de 347 m şi este impărţită pe diametre astfel:  

Lungime  

(m) 

Diametru 

 (mm) 

51 90 

253 110 

43 140 

Pentru dimensionarea respectiv verificarea reţelei de distribuţie s-au folosit debitele aferente anului 

2045 şi sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
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Tabel 3.3.23.4-4 – Debite de dimensionare reţea de distribuţie   

Anul 

Dimensionare  Verificare 

QIIc QIIv=0,7 x Kp x Q orar max + 3.6 x n x Kp x Qie 

(m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) 

2025 66,79 18,55 59.75 16.60 

2030 78,49 21,80 87.94 24.43 

2045 112,14 31,15 112.64 31.29 

Calculele şi rezultatele pentru dimensionarea hidraulică a reţelelor de distribuţie şi  verificarea 

acestora la funcţionarea hidranţilor exteriori se regăseşte in studiul de “Modelare hidraulică sistem de 

alimentare cu apă Petrachioaia”. 

3.3.23.5. Statia de tratare 

Tehnologia de tratare a apei din foraje pentru reducerea fierului, manganului şi amoniului include: 

- Preoxidare cu clor (a fierului şi amoniului la breakpoint) 

-  Preoxidare cu KMnO4 a manganului 

- Coagulare-Floculare  

- Retinere oxizi de metal pe filtre multimedia 

- Filtrare pe CAG 

-  Dezinfecție; 

De asemenea sunt prevăzute facilităţi pentru recuperarea apei de la spălare şi tratare a acesteia, 

precum si pentru uscarea nămolului (precipitatului decantat). 

Parametri de proiectare 

Debitul sursei: QIc=10.96 l/s = 39.46 m3/h 

Debit de dimensionare: Qdim= 12.1 l/s=43.56 m3/h 

Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute: 

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 Total/Dizolvat mgC/l 0,2 0,5 1,1 
Nici o modificare 

anormală 

Oxidabilitate (CCO-Mn) mgO2/l 0,4 0,55 0,95 5 

Amoniu mg/l 0,4 0,55 0,75 0,5 

Mangan µg/l 40 75 120 50 
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Parametru Unitate Minim Mediu Maxim CMA 

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 și Hidrogen sulfurat µg/l <40 <40 <40 100 

Nitrați mg/l <1 <1 <1 50 

Nitriți mg/l <0,1 <0,1 <0,1 0,5 

Gama temperaturilor din 

proiectare 
oC 

0,5 oC până la 25,0 oC 

Temperatura influentului se consideră că rămâne între 

limitele menționate în orice perioadă. 

Dimensionare obiecte tehnologice 

Bazine de contact cu clorul 

Timp de contact  min. 40 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 28.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 14.5 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 2.40 

Gradient de viteza s-1 300 

Putere necesara agitator kW 1.76 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Bazin  de reactie cu KMnO4  

Timp de contact  min. 10 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 7.2 

Volum necesar 1 compartiment m3 3.6 

Adancime apa m 2.5 

Dimensiuni utile (B x L) m 1.20 x 1.20 

Gradient de viteza s-1 100 

Putere necesara agitator kW 0.047 
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Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec rapid (coagulare) 

Timp de contact  min. 1.5 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 1.1 

Volum necesar 1 compartiment m3 0.54 

Adancime apa m 1.10 

Dimensiuni utile (B x L) m 0.7 x 0.7 

Gradient de viteza s-1 502 

Putere necesara agitator kW 0.347 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Camera de amestec lent  (floculare) 

Timp de contact  min. 15 

Numar de linii - 2 

Volum necesar bazin m3 10.9 

Volum necesar 1 compartiment m3 5.5 

Adancime apa m 2.50 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.50 x 1.00 

Gradient de viteza s-1 63 

Putere necesara agitator kW 0.044 

Numar agitatoare pe 

compartiment 

Buc. 1 

Statie de pompare 

Numar pompe (A+R) Buc. 1+1 

Capacitatea unei pompe, Q1p m3/h 43.4 

Inaltime pompare, H m 35 
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Tip pompa  Centrifugă, montaj uscat 

Dimensiuni utile SP (B x LxH) m 4.00 x 5.30 x 3.00 

Filtre sub presiune cu pat catalitic sau  multimedia 

Numar filtre buc. 2 

Debit pe filtru m3/h 21.7 

Diametru filtru mm 1500 

Viteza de filtrare realizată m/h 12.29 

EBCT min 4.88 

Debit de spălare filtre  m3/h,m2 53 

 m3/h 106 

Volum de apă la o spălare m3 42.4 

Filtre sub presiune cu CAG 

Numar filtre Buc. 3 

Debit pe filtru m3/h 14.47 

Diametru filtru mm 1600 

Viteza de filtrare realizată m/h 7.2 

EBCT min 8.33 

Debit de spălare m3/h,m2 10.73 

 m3/h 32.2 

Volum de apă la o spălare m3 10.72 

Instalaţia de clorinare - preoxidare 

Doza clor necesară mg/l 6.31 

Debit necesar clor Kg/h 0.27 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Instalaţia de preparare şi dozare KMnO4 
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Doza KMnO4 necesară oxidare 

Mn 

mg/l 0.12 

Dozare pudra Kg/h 0.01 

Concentratia solutiei  % 0.3 

Debit necesar solutie l/h 2.7 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 100 

Instalaţia de clorinare- dezinfectie şi volum stocare  

Doza clor de dimensionare mg/l 2.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.11 

Capacitate aleasa dozatoare 

(1+1 buc) 

Kg/h 0.5 

Doza clor corectie mg/l 0.5 

Debit necesar clor Kg/h 0.02 

Capacitate aleasa dozator (1 

buc) 

Kg/h 0.5 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Volum stocare reactiv kg 228.4 

nr. Butelii 50 kg  buc. 5 

Instalatie preparare polielectrolit (dozat în conductă, amonte de decantorul lamelar)) 

Doza polimer pudră g/m3 0.2 

Debit de tratat (debitul pompei 

de apă recuperată) 

m3/h 4.00 

Dozare pudra Kg/h 0.001 

Concentratia solutiei  % 0.1 
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Debit necesar solutie l/h 0.8 

Pompe dozatoare Buc. 1+1 

Durata depozitare reactiv zi 30 

Cantitate de stocat kg 0.57 

Dozare coagulant tip BOPAC 

Doza maxima Al   mg/l 2 

Cantitatea de BOPAC pentru a obtine 2 mg/l 
de Al mg/l 20 

Perioada de stocare 

 

zile 30 

Volum necesar  stocare 

 

m3 0.49 

Capacitatea de tratare necesara kg/h 0.87 

Concentratia solutiei     100,00% 

Densitatea solutiei   kg/dm3 1,27 

Cantitatea orara de solutie consumata l/h 0.7 

Capacitate necesara pompe dozatoare l/h 0.9 

Bazin de recuperare apă de la spălare şi staţie pompare  

Volum zilnic apă de la spălare m3 65 

Volum necesar bazin m3 33 

Numar de linii - 2 

Volum necesar 1 compartiment m3 33 

Adancime apa m 3.00 

Dimensiuni utile (B x L) m 2.71 x 4.00 

Pompe submersibile Buc. 2 

Debit pompă  m3/h 4.00 

Inălţime pompare m 10 

Decantor lamelar pentru apa de la spălare 

Cantitate maxima SU retinuta in   kg /zi 14.7 
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filtre (oxizi) 

Volum de apa de la spalare   m³/zi 95.5 

Concentratia medie de SU retinute in apa de la spalare Kg/m3 0,154 

Umiditatea namolului extras   % 96 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1005 

Concentraţia de substanţe solide estimata la evacuarea apei 

decantate kg / m3 0,050 

Cantitatea maxima de SU retinuta in decantor Kg/zi 9.92 

Volumul de namol extras din 

decantor   m3/zi 0,25 

Volumul zilnic de apa decantata   m3/zi 95.3 

Platforma de uscare 

Umiditatea precipitatului depozitat   % 40 

Greutatea specifica a namolului   kg / m3 1100 

Volum zilnic       m3/zi 0,015 

Durata depozitare       zile 15,00 

Volum depozitat       m3 0,23 

Suprafata platformei       m2 4,00 

Inaltime strat namol       m 0,0563 

Se va prevedea o platforma de depozitare precipitat, acoperită,  cu dimensiunile de 2 x 2 m (suprafata 

4 m2). 

Pentru asigurarea volumului tampon necesar spălării filtrelor s-a prevazut un rezervor cu volumul de 

67 mc avand dimensiunile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adancime= 3.00 m 

Lungime= 5.30 m 

Latime= 4.21 m 
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3.3.24. Aspecte privind stabilirea diametrelor la conducte de aducțiune/rețele de distribuție 

care funcționează prin pompare. 

La stabilirea diametrelor conductelor de aducțiune a fost luat în calcul optimul tehnico-economic la 

debitul de dimensionare. In acest mod sunt minimalizate pe toată perspectiva de proiectare costurile 

de operare generate prin energia de pompare a apei.  

Reglementările de specialitate (vezi normativ NP 133/2013) cuprind domenii de variație a vitezelor 

tehnico – economice care trebuie utilizate la dimensionarea de perspectivă a aducțiunilor/rețelelor de 

apă pompate în vederea asigurării unor viitoare costuri de operare reduse și totodată a evitării unor 

costuri de investiție exagerate. In acest sens pentru aducțiuni este indicat domeniul de variație 0,8 – 

1,2 aplicat pe principiul diametre mici viteze mici – diametre mari viteze mari iar pentru rețele de 

distribuție cu diametre până în 400 mm sunt prevăzute următoarele:  

Diametru (mm) Viteză (m/s) 

100.......200 0,6.......0,8 

200.......400 0,7.......0,9 
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Față de cele amintite am analizat in mod concret 3 cazuri privind stabilirea vitezelor tehnico – 

economice la aducțiuni cu lungimi considerabile care preiau apa din rețeaua de distribuție București și 

apoi o pompează până la amplasamentele rezervoarelor de înmagazinare. 

Prezentăm mai jos aceste cazuri : 

3.3.24.1. Conducta de aducțiune SRP Tunari – GA Balotești (L = 6090 m) 

Diametrul

Pierdere 

de

 sarcina 

Inaltime 

de 

pompare

Viteza Putere
Energie 

anuala  

Cost 

exploatar

e

Cost 

investitie

(mm) (m) (m) (m/s) (kW) (kWh/an) (EUR/an) (EUR/an)

140 105,1568 170,3368 1,505055 40,10677 351335,3 35133,53 16138,5

160 54,02246 119,2025 1,152775 28,0669 245866 24586,6 18270

180 30,11483 95,29483 0,911121 22,43771 196554,3 19655,43 18879

200 17,89711 83,07711 0,738195 19,56098 171354,2 17135,42 20097

225 10,02812 75,20812 0,583412 17,70818 155123,7 15512,37 22228,5  

 

 

 

3.3.24.2. Conducta de aducțiune SRP Tunari – GA Tunari (L = 6015 m) 

Diametrul
Pierdere de

 sarcina 

Inaltime 

de 

pompare

Viteza Putere
Energie 

anuala  

Cost 

exploatare

Cost 

investitie

(mm) (m) (m) (m/s) (kW) (kWh/an) (EUR/an) (EUR/an)

140 103,861764 159,93176 1,505055 37,65685 329874 32987,3973 15939,75

160 53,357292 109,42729 1,152775 25,76528 225703,9 22570,3854 18045

180 29,743848 85,813848 0,911121 20,20536 176999 17699,8954 18646,5

200 17,676468 73,746468 0,738195 17,36403 152108,9 15210,8873 19849,5

225 9,90468 65,97468 0,583412 15,53411 136078,8 13607,8846 21954,75  
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3.3.24.3. Conducta de aducțiune SRP Glina – Poșta Bălăceanca (L = 8172 m) 

Diametrul
Pierdere de

 sarcina 

Inaltime 

de pompare
Viteza Putere

Energie 

anuala  

Cost 

exploatare

Cost 

investitie

(mm) (m) (m) (m/s) (kW) (kWh/an) (EUR/an) (EUR/an)

140 141,10686 197,17686 1,505055 46,42642 406695,4 40669,541 21200

160 72,491112 128,561112 1,152775 34,75462 304450,5 30445,047 24000

180 40,409928 96,479928 0,911121 24,67482 216151,4 21615,142 24800

200 24,015528 80,085528 0,738195 18,85659 165183,8 16518,377 26400

225 13,456368 69,526368 0,583412 16,37038 143404,5 14340,453 29200  
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Din cazurile prezentate anterior rezultă că utilizarea unei viteze cuprinse în domeniul 0,8 – 1 este 

adecvată pentru dimensionarea unor conducte de aducțiune cu diametrul interior cuprins intre 100 și 

250 mm. Pentru diametru superior se pot utiliza viteze până în 1,2 m/s. Având in vedere natura 

materialului dar și faptul că apa transportată urmează a fi tratată sau reclorinată înainte de distribuție 

la consumatori, viteze mai mici decât cele amintite pot fi adoptate fără riscuri privind degradarea 

calității apei.  

In privința rețelelor de distribuție trebuie remarcat că indiferent de rezultatul dimensionării tehnico-

economice la situația de exploatare condițiile impuse de norme privind montarea și funcționarea 

hidranților exteriori conduc la selectarea diametrului minim de 100 mm. Pentru dimensionarea 

diametrelor mai mari de 100 mm s-au luat in considerare criteriile menționate anterior. Pentru 

prevenirea distribuției unei ape potabile necorespunzătoare, în toate gospodăriile este prevăzută 

ajustarea finală a dozei de clor remanente după rezervoare, astfel încât la stagnarea apei pe o 

perioadă mai mare in rezervor (NP 133/2013 recomandă maxim 7 zile) calitatea acesteia să nu sufere. 

Pe de altă parte materialul conductelor din rețea nu poate conduce la reacții chimice nedorite sau la 

apariția și întreținerea microorganismelor. 


