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2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE 

2.1. REZUMAT 

În acest capitol sunt prezentate date generale despre judeţul Giurgiu privind: localizarea geografică, vecinii, 

suprafaţa, relieful, reţeaua hidrografică, flora şi fauna, etc. Este prezentată, de asemenea, situaţia existentă a 

sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate. Datele locale şi regionale 

privind alimentarea cu apă şi canalizarea au fost colectate pe baza situaţiei curente, au fost analizate iar 

rezultatele acestei analize arată indicatorii de performanţă şi deficienţele care includ următoarele informaţii: 

planuri prealabile, studii, rapoarte de calcul şi o prezentare a situaţiei existente, considerate ca şi informaţii 

folositoare pentru proiect. 

Capitolul 2 este un capitol întins, care cuprinde numeroase sub-capitole şi în care este detaliată situaţia 

existentă din judeţul Giurgiu. 

Sub-capitolul 2.2 - “Aria proiectului”, cuprinde o descriere a locaţiei existente a judeţului prezentând demografia, 

geografia, economia şi organizarea administrativ – teritorială a judeţului Giurgiu. 

În sub-capitolul 2.3 - “Caracteristici naturale”, sunt prezentate detalii privind mediul înconjurator, clima, peisajul 

şi topografia, seismologia, geologia şi hidrologeologia, flora şi fauna, ecologia şi ariile sensibile. Metodologia a 

fost de a cerceta cât mai complet posibil datele şi atributele judeţului, de aici putându-se vedea că aceşti factori 

fizici au influenţă asupra modului de dezvoltare şi de creştere a regiunii. De exemplu, dacă în zonă este un 

climat rece sau cald agresiv, dar există zăcăminte bogate de petrol, atunci avantajele acestora anulează 

influenţa negativă a climatului. Metoda aplicată a fost de a cerceta datele şi statisticile disponibile şi de a 

cerceta datele particulare aplicabile principalelor zone urbane. 

Sub-capitolul 2.4 - “Infrastructura”, prezintă situaţia existentă la nivelul judeţului, din punct de vedere al 

transportului, telecomunicaţiilor şi energiei. Metoda aplicată a fost de a cerceta datele şi statisticile disponibile la 

nivelul judeţului Giurgiu. 

În sub-capitolul 2.5 – “Analize şi previziuni socio-economice”, este prezentat profilul socio-economic al 

României, al Regiunii de Dezvoltare 3 Sud – Muntenia (regiune din care face parte judeţul analizat în acest 

Mastre Plan) şi de asemenea profilul socio-economic la judeţului Giurgiu. 

Sub-capitolul 2.6 - “Evaluarea cadrului instituţional şi legal” este un capitol important ce cuprinde o trecere în 

revistă a cadrului legal şi instituţional din România şi relaţiile României cu Uniunea Europeană, descrierea 

modului în care sunt administrate fondurile de la Uniunea Europeană şi, de asemenea, descrierea legilor şi 

regulilor Uniunii Europene. Capitolul cuprinde, de asemenea, operatorii existenţi pentru serviciile de alimentare 

cu apă potabilă şi colectarea şi tratarea apelor uzate. Se prezintă o situaţie a tarifelor pentru apa potabilă şi apa 

uzată împreună cu propunerile şi comentariile Consultantului. Metodologia a fost de a cerceta datele 

disponibile, îndeosebi referirea la relaţia dintre Romania şi Uniunea Europeana şi de a verifica dacă există 

armonizarea dintre cele două legislaţii, mai ales privind problemele mediului înconjurator datorate staţiilor de 

tratare şi de epurare, plus controlul poluării. 

Sub-capitolul 2.7 - “Resurse de apă” detaliază sursele de suprafaţă şi cele subterane disponibile în judeţul 

Giurgiu. Resursele depind de fenomenele climatice şi geologice, din acestea omul trebuind să tragă foloase. Au 

fost analizate sursele cu riscuri de poluare. Metodologia a fost de a cerceta datele disponibile din judeţ pentru a 

aprecia problemele şi potenţialele riscuri, astfel încât să poată fi făcute propunerile pentru lucrările de 

remediere sau pentru lucrările noi. 

Sub-capitolul 2.8 - “Poluarea şi impactul asupra surselor de apă” prezintă proprietăţile surselor de apă din 

judeţul Giurgiu, precum şi analizele apei cu substanţele care depăşesc limitele superioare acceptate pentru apa 

potabilă. Este, de asemenea, prezentată problema descărcării efluenţilor de la staţiile de epurare în cursurile de 

apă, efluenţi care dacă nu sunt epuraţi la standardele acceptate au rol de poluanţi. Metodologia a fost de a 

cerceta datele disponibile, de la autorităţile naţionale şi autorităţile judeţene, cu prezentarea parametrilor 

necorespunzători ai apei, precum şi a staţiilor de tratare inacceptabile, care descarcă efluenţi inacceptabili. 

Consultantul a verificat aceste date prin inspecţie pe teren şi a propus soluţii de remediere. 
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Sub-capitolul 2.9 - “Consumul curent de apă” prezintă înregistrările financiare şi cantitative realizate de 

operatori pentru perioada 2007 – 2010, din care s-au obtinut date numerice pentru consumul de apă, 

prezentate sub formă tabelară, pentru fiecare zonă / operator. Metodologia folosită a constat în completarea 

unor chestionare, prin vizite pe teren la operatorii de apă şi la facilităţile existente. 

Sub-capitolul 2.10 - “Facilităţi existente şi performanţe curente” este o prezentare a sistemelor existente de 

alimentare cu apă şi colectare şi tratare a apelor uzate din principalele zone urbane / rurale ale judeţului. Pentru 

fiecare sistem s-au făcut aprecieri privind starea şi performanţele acestora. Metodologia folosită a constat în 

vizite pe teren pentru a inspecta sistemele. 

Sub-capitolul 2.11 - “Managementul mediului în judeţul Giurgiu” prezintă situaţia privind acţiunile ce privesc 

mediul la nivelul întregului judeţ. 

Sub-capitolul 2.12 - “Concluzii”. Acest sub-capitol accentuează unul din principalele obiective ale Master Plan-

ului şi anume îmbunatăţirea stării tehnice, manageriale şi financiare a sectoarelor de alimentare cu apă potabilă 

şi apă uzată din judeţul Giurgiu. Referirea este făcută la starea prezentă a infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare şi propunerile care s-au făcut pentru o viitoare îmbunătăţire a situaţiei. 

2.2. ZONA PROIECTULUI 

Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a ţării, în cadrul marii unităţi fizico-geografice denumită Câmpia 

Româna. Este intersectat de paralela 43
o
53’ 

latitudine Nordică (nord de Daia, Gostinu) şi 

meridianul 25
o
59’ longitudine Estică 

(Călugareni, Est de Daia, est de Giurgiu). 

Judeţul Giurgiu se învecinează la Est cu 

judeţul Călăraşi, la Vest cu judeţul 

Teleorman, la Nord – Est cu judeţul Ilfov şi 

municipiul Bucureşti, la Nord cu judeţul 

Dimboviţa, la Nord – Vest cu judeţul Argeş, 

iar la Sud, pe o lungime de 72 km, fluviul 

Dunărea constituie frontieră de stat cu 

Bulgaria. 

Suprafaţa judeţului este de 3.526 km
2
 şi 

reprezintă aproximativ 1,48% din suprafaţa 

ţării. 

Din punct de vedere al structurii 

administrativ-teritoriale judeţul Giurgiu 

cuprinde: 

 municipiul Giurgiu (reşedinţa de 

judeţ); 

 oraşele Bolintin Vale şi Mihăileşti; 

 51 de comune şi 170 sate. 

Figura Nr. 2-1 – Localizarea judeţului Giurgiu 

Populaţia totală a judeţului era 1 iulie 2012 de 281.207 locuitori dintre care 28,82% în zona urbană şi 71,18% în 

zona rurală. 

Populaţia existentă la 1 iulie 2012 în cele 3 oraşe era: în municipiul Giurgiu 60.369 locuitori, în oraşul Bolintin 

Vale 12.820 locuitori (oraşul inclusiv unităţile administrativ – teritoriale subordonate) iar în oraşul Mihăileşti 

7.863 locuitori (oraşul inclusiv unităţile administrativ – teritoriale subordonate). 

Relieful constă în principal din 5 unităţi principale ale Câmpiei Române: Burnas, Vlăsia, Găveanu-Burdea, Titu 

şi Lunca Dunării, în cadrul căreia o pondere mare o au terasele şi luncile Dunării, Argeşului şi Neajlovului. 

Lunca Dunării, extinsă pe stânga fluviului, are o lăţime ce variază între 3 şi 8 km, fiind presărată cu nenumărate 

grinduri fluviale şi cu unele mici zone mlăştinoase. Altitudinile cele mai mari sunt în nord-vest şi ating 140 m, iar 

cele mai joase în lunca Dunării având 14–18 m. 

DDuunnăărreeaa  
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Suprafaţa totală – 352.602 ha - cuprinde, după modul de folosinţă următoarele tipuri de terenuri: 258.477 ha 

terenuri arabile, 11.868 ha păşuni, 82 ha fâneţe, 847 ha livezi şi 4.194 vii. Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră ocupă cca. 38.068 ha, iar cca.13.984 ha sunt ocupate de ape. 

Reţeaua hidrografică este formată din fluviul Dunarea şi râurile Arges, Neajlov, Sabar, Câlniştea, care fac parte 

din bazinul hidrografic Argeş-Vedea, inclus în bazinul hidrografic al Dunării. La acestea se mai adaugă râurile 

de mai mică importanţă, aparţinând reţelei 

hidrografice autohtone, cum sunt: Ilfovăţul, 

Dâmbovnic, Glavacioc şi Pasărea, toate având 

numai parţial bazinul de recepţie pe teritoriul 

judeţului Giurgiu. 

Potenţialul ecologic al judeţului permite 

dezvoltarea unor asociaţii vegetale ce pot fi 

încadrate zonei silvostepei şi zonei pădurilor de 

foioase. Zona silvostepei, cea mai extinsă, este 

reprezentată prin păduri insulare de stejar 

brumăriu, precum şi amestecul cu stejar pufos. 

În partea sudică, pe terasa inferioară a Dunării, 

vegetaţia lemnoasă lipseşte complet. Datorită 

influenţei antropice, asociaţiile silvostepei au 

fost, în mare parte, înlocuite cu plantaţii de 

salcâm, terenuri agricole şi pajişti stepice 

puternic modificate. În judeţul Giurgiu s-a 

dezvoltat o vegetatie ierboasă şi lemnoasă, cele 

mai răspândite exemplare fiind salcia şi plopul. 

Pe terase se pot întalni păduri de foioase, pe 

râul Argeş, specii de stejar şi plopi în amestec 

cu salcâm, în spaţiul luncilor Argeş şi Dunăre 

stejari, precum şi o vegetaţie de trecere la 

silvostepă. Dintre arbuşti, cei mai răspândiţi sunt 

păducelul, măceşul şi lemnul câinesc. 

Figura Nr. 2-2 -  Judeţul Giurgiu 

Fauna este reprezentată în special prin rozătoare, păsări de baltă. În paduri au fost aclimatizaţi căpriorul şi 

fazanul. În restul judeţului apare dropia, element ocrotit. În râuri si lacuri se întâlnesc vidra şi o mare varietate 

de peşti (ştiuca, crapul, caracuda, plătica, roşioara etc.). În zăvoaie şi bălţi trăiesc specii de păsări ca: raţa 

sălbatică, lişiţa, eretele alb. 

Resursele naturale din judeţul Giurgiu sunt puţine şi sunt reprezentate de zăcămintele de petrol din partea de 

nord a judeţului şi pietrişurile şi nisipurile care se extrag din albiile râurilor Argeş şi Dunăre. 

Zestrea naturală a judeţului nu este foarte bogată, dar deţine câteva valori originale, care s-au impus prin 

valenţele lor estetice, recreative şi educative: lunca joasa şi largă a fluviului Dunărea cu mici golfuleţe,sectoare 

de mal acoperite cu nisip fin, ostroave cu o bogată vegetaţie, de importanţă estetică şi recreativă; insula 

Mocanu (cea mai mare din cele 4 insule din vecinătatea Giurgiului), care este un loc neatins de civilizaţie, cu 

vegetaţie şi faună asemănătoare Deltei Dunării, cu plaje şi lacuri interioare de un farmec aparte, unde se pot 

organiza partide de pescuit şi vânătoare; Valea râului Argeş, o atracţie turistică prin varietatea peisajelor; lacul 

de acumulare Mihăileşti (1000 ha); barajul deversor Mihăileşti – Cornetu, cu reale premise pentru agrement 

nautic, pescuit sportiv; văile râurilor afluente Neajlov, Sabar sau Ilfovăţ, cu peisaje de valoare estetică ridicată, 

amenajările pentru pescuit sportive, odihnă şi recreere; lacurile şi iazurile naturale, cum ar fi lacul Comana 

(1000 ha), populat cu peşte,în apropierea confluenţei Neajlovului cu Argeşul, cu împrejurimi deosebit de 

pitoreşti; iazurile Greaca, Vladul, Schitu, care oferă condiţii pentru activităţii recreative pe apă şi pe uscat.  
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2.3. CARACTERISTICI NATURALE ALE JUDEŢULUI GIURGIU 

2.3.1. Mediul înconjurător 

2.3.1.1 Sursele fixe (industriale) 

Sursele staţionare sunt reprezentate de: 

 agenţi industriali - emisii de CO2, CO, SOx, NOx, N2O, pulberi, COV; 

 centralele termice, atât de la încălzirea rezidenţială, cât şi de la încălzirea centralizată şi din industrii 

(emisii de CO2, CO, SOx, NOx, N2O, pulberi, COV,); 

 arderea combustibililor în gospodăriile particulare, deoarece judetul Giurgiu nu este racordat la 

reţeaua de gaze decât în proporţie foarte mică (parţial municipiul Giurgiu şi oraşele Bolintin Vale şi 

Mihăileşti) - emisii de CO2, CO, SOx, NOx, N2O, pulberi, COV; 

 agricultură (zootehnie, creşterea păsărilor) - emisii de NH3, NOx, CH4, pesticide. 

2.3.1.2 Sursele mobile 

Calitatea aerului în municipiul Giurgiu s-a menţinut constantă în ultimii ani, nu au existat variaţii foarte mari de la 

an la an, având totuşi o tendinţă de îmbunătăţire în ultimii ani. Evoluţia calităţii aerului în perioada 2007-2011 

este prezentată în tabelul nr. 2-1. 

Tabel Nr. 2-1 – Evoluţia emisiilor de poluanţi atmosferici în judeţul Giurgiu în perioada 2007 - 2011 

JUDEŢUL GIURGIU 2007 2008 2009 2010 2011 

Emisii anuale SO2 (t/an) 395140.02 415835.05 182837.20 - 1154.578 

Emisii anuale NOx (t/an) 962.34 1454.831 8778.30 4051.41 5051.084 

Emisii anuale NH3 (t/an) 4342.52 5382.847 - - 37.3 

CO2 6806.82 9830.884 20362.69 16545.17 16507.61 

NMVOC 644.06 348.4254 6.85 - 165.67 

CH4 111.13 177.334 2085.39 2040.54 2004.328 

CO 35.71 25.219 2377.39 2274.53 2641.525 

N2O 0.00015 0.00019 - 0.06 0.0634 

TSP 1.431 0.00935 0.304 0.273 0.272 

PM10 0.0003 0.0005 0.010 0.005 0.0053 

PAH 0.000004 0.000004 0.013 0.0091 0.0089 

Pb 0.0023 0.0037 0.115 0.045 0.0522 

Cd 0.0016 0.0026 0.038 0.023 0.0234 

Hg 0.056 0.089 0.059 0.053 0.0535 

Ni 0.033 0.052 0.706 0.597 0.590 

Cr 2007 2008 2009 2010 2011 

Cu 395140.02 415835.05 182837.20 - 1154.578 

Zn 962.34 1454.831 8778.30 4051.41 5051.084 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012 

În judeţul Giurgiu funcţionează continuu o reţea de monitorizare a calităţii aerului, integrată in Sistemul Naţional 

de Monitorizare a Calităţii Aerului. Reţeaua este formată din patru staţii automate, care au fost amplasate în 

judeţul Giurgiu în cadrul programului „Extinderea Reţelei de Monitorizare a Calităţii Aerului”. Staţiile automate 

de monitorizare au fost localizate astfel: 

GR1- staţie de trafic amplasată pe Şoseaua Bucureşti, la intrarea în municipiul Giurgiu, locaţia respectivă fiind 

considerată oportună din punct de vedere al fluenţei traficului; 

GR2 - staţie de fond urban amplasată în Parcul Elevilor, adiacent străzii Transilvania, situată într-o zonă 

neexpusă direct traficului şi industriei locale – staţia nu este pusă în funcţiune; 

GR3 - staţie industrială, amplasată în curtea Staţiei Meteo Giurgiu, aflată într-o zonă industrială care include şi 

centrala termoelectrică a municipiului Giurgiu; 

GR 4 - staţie de tip rural de nivel subregional, amplasată în satul Braniştea, comuna Oinacu, situată la distanţă 

de toate sursele de poluare majore.  
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Tabel Nr. 2-2 – Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Giurgiu în anul 2012 

STAŢIA TIPUL STAŢIEI LOCAŢIE PARAMETRII MONITORIZAŢI 

GR1 Staţie de trafic 
Şoseaua Bucureşti, la intrarea în 

municipiul Giurgiu 
SO2, NO2, NO, NOx, CO, BTX, PM10 

GR2 Staţie de fond urban 
Parcul Elevilor, adiacent străzii 

Transilvania 
SO2, NO2, NO, CO, O3, BTX, PM10 

GR3 Staţie industrială Staţiei Meteo Giurgiu SO2, NO2, NO, CO, O3, PM10 

GR4 
Staţie de tip rural de nivel 

subregional 
Satul Braniştea, comuna Oinacu SO2, NO2, NO, CO, O3, BTX, PM10 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012 

Datele înregistrate la reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din zona Giurgiu, la nivelul anului 2012 sunt 

dupa cum urmeaza: 

Dioxid de sulf 

Concentraţiile de SO2 sunt uşor ridicate în perioada rece a anului (Ianuarie – Martie şi respectiv Noiembrie – 

Decembrie), principalele surse potenţiale de poluare la nivelul municipiului Giurgiu fiind procesele de combustie 

şi traficul rutier. Nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită orare pentru protecţia sănătăţii umane. 

Tabel Nr. 2-3 – Dioxidul de sulf – Prelucrarea datelor cu mediere pe 1 h - RNMCA 

STAŢIA 
Nr. 

date 

valide 

% 

date 

valide 

Nr. 

date > 

VL 

Frecvenţa 

depăşirii 

(%) 

Media 

(µg/m
3
) 

Maxima 

(µg/m
3
) 

Mediana 

(µg/m
3
) 

Percentil

a 98 

(µg/m
3
) 

Valoare orară 

ptr. protecţia 

sănătăţii GR-1 6709 76.3 0 0 12.56 33.13 12.31 25.27 

350 µg/m
3
 GR-3 6634 75.5 0 0 18.94 92.26 17.61 38.13 

GR-4 8148 92.7 0 0 7.77 44.41 6.36 17.81 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012  
 

 

Diagrama Nr. 2-1 Concentraţii medii orare SO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nr. 2-2 - Concentraţii medii zilnice SO2 

În anul 2012 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită orare şi ale valorii limită zilnice de 120 µg/m
3
 pentru 

protecţia sănătăţii umane. 
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Dioxid de azot 

Principalele surse potenţiale de poluare cu NO2 sunt încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de 

eşapament. Valori mai ridicate comparativ cu celelalte staţţii au fost observate la staţţia GR1 – staţţie de trafic, 

datorită gazelor de eşapament, această staţţie fiind aşezată într-o zonă intens circulată. În cursul anului 2012 nu 

au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită orare pentru protecţia sănătăţii umane, la dioxidul de azot şi nici  

valoarea limită anuală, respectiv 40 µg/m
3
 la nici una din staţţiile care se află pe teritoriul judeţţului Giurgiu.  

Tabel Nr. 2-4 – Dioxidul de azot– Prelucrarea datelor cu mediere pe 1 h - RNMCA 

STAŢIA 
Nr. date 

valide 

% date 

valide 

Nr. date 

> VL 

Frecvenţa 

depăşirii 

(%) 

Media 

(µg/m
3
) 

Maxima 
(µg/m3) 

Mediana 

(µg/m
3
) 

Percentila 

98 (µg/m
3
) 

Valoare orară 

ptr. protecţia 

sănătăţii 

GR-1 5406 61.5 0 0 24.52 176.64 20.12 82.38 

200 µg/m
3
 

GR-2 6631 75.4 0 0 20.92 165.05 14.86 84.85 

GR-3 7907 90.0 0 0 21.23 175.85 17.05 64.07 

GR-4 4626 52.6 0 0 14.68 179.27 9.94 62.05 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012  
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Diagrama Nr. 2-3 – Concentraţii medii orare NO2 

Monoxidul de azot 

Principalele surse potenţiale de poluare cu NO sunt procesele de combustie şi traficul rutier. Monoxidul de azot 

nu are valoare limită. Acest indicator se monitorizează întrucât este unul din precursorii ozonului. 

Tabel Nr. 2-5 – Monoxidul de azot– Prelucrarea datelor cu mediere pe 1 h - RNMCA 

STAŢIA 
Nr. date 

valide 

% date 

valide 

Nr. date 

> VL 

Frecvenţa 

depăşirii (%) 

Media 

(µg/m
3
) 

Maxima 

(µg/m
3
) 

Mediana 

(µg/m
3
) 

Percentila 

98 (µg/m
3
) 

GR-1 5406 61.5 * * 13.22 420.23 5.91 83.12 

GR-2 6631 75.4 * * 11.72 478.62 7.30 59.94 

GR-3 7907 90.0 * * 6.92 113.29 6.25 20.71 

GR-4 4626 52.6 * * 13.03 81.07 12.21 30.82 

* Din valorile înregistrate, o singură valoare s-a confirmat la măsurătorile gravimetrice. 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012 
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Diagrama Nr. 2-4 – Concentraţii medii orare NO 
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Pulberi în suspensie 

Pulberile sunt în general emise în procesele de combustie, din trafic şi din alte activităţţi. De asemenea pulberi 

sunt emise în atmosferă de activităţţile de construcţţie, drumuri nepavate, câmpuri sau incendii. Pulberile în 

suspensie sunt măsurate prin 2 metode: metoda nefelometrică şi metoda gravimetrică. Metoda nefelometrică 

permite obţţinerea rezultatelor în timp real, acestea fiind orientative. Metoda gravimetrică este metoda de 

referinţţă pentru determinarea cantităţţilor reale de pulberi în suspensie şi ajută la validarea măsurărilor 

nefelometrice. 

Tabel Nr. 2-6 – Pulberi în suspensie - PM10 gravimetric - Prelucrarea datelor cu mediere pe 24 h - RNMCA 

STAŢIA 
Nr. date 

valide 

% date 

valide 

Nr. date 

> VL 

Frecvenţa 

depăşirii 

(%) 

Media 

(µg/m
3
) 

Maxima 

(µg/m
3
) 

Mediana 

(µg/m
3
) 

Percentila 

98 (µg/m
3
) 

Valoare zilnica 

ptr. protecţia 

sănătăţii 

GR-1 110 30,1 1 0,9 -  - - 

50 µg/m
3
 

GR-2         

GR-3 56 15,3 0 0 -  - - 

GR-4 60 16,4 0 0 -  - - 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012  
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Diagrama Nr. 2-5 – Concentraţii medii zilnice pulberi în suspensie (gravimetric) 

Monoxidul de carbon 

Tabel Nr. 2-7 – Monoxidul de carbon– Prelucrarea datelor medii orare (glisante pe 8 ore) - RNMCA 

STAŢIA 
Nr. date 

valide 

% 

date 

valide 

Nr. 

date > 

VL 

Frecvenţa 

depăşirii (%) 

Media 

(µg/m
3
) 

Maxima 

(µg/m
3
) 

Mediana 

(µg/m
3
) 

Percentil

a 98 

(µg/m
3
) 

Valoare zilnica ptr. 

protecţia sănătăţii 

GR-1 7890 89.8 0 0 1.1 4.9 0.97 2.84 

10 µg/m
3
 GR-3 7769 88.4 0 0 0.97 4.25 0.77 3.03 

GR-4 6924 78.8 0 0 0.89 4.48 0.76 2.44 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012 
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Diagrama Nr. 2-6 – Concentraţii medii orare glisate pe 8h CO 
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Valori mai crescute ale monoxidului de carbon sunt măsurate în perioada de iarnă, din cauza arderilor 

combustibililor pentru încălzire. De asemenea valori crescute sunt înregistrate la staţţia GR1 – staţţie de trafic. 

Nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită. 

Ozonul 

Ozonul în troposferă, este un oxidant chimic şi o componentă majoră a smogului fotochimic, fiind considerat 

unul dintre principalii poluatori ai marilor aglomerări urbane. Ozonul troposferic se formează ca urmare a 

acţiunii unor poluanţi antropici (hidrocarburi (COV), oxizii de azot, etc) care prin reacţii fotochimice pun în 

libertate atomi de oxigen şi aceştia se combină cu moleculele de oxigen formând ozonul. Datorită prezenţei 

acestor poluanţi în atmosferă se formează smogul oxidant care favorizează formarea de produşi iritanţi, 

alergenici, cancerigeni şi produc efecte negative asupra mediului.  

Compuşii organici volatili rezultaţi în timpul distribuirii carburanţilor, din procesele de combustie, transport şi din 

toate procesele tehnologice unde se folosesc substanţe volatile (solvenţi) contribuie la formarea poluării 

fotochimice oxidante. 

Tabel Nr. 2-8 – Ozonul – Prelucrarea datelor medii orare (glisante pe 8 ore) - RNMCA 

STAŢIA 
Nr. date 

valide 

% 

date 

valide 

Nr. 

date > 

VL 

Frecvenţa 

depăşirii 

(%) 

Media 

(µg/m
3

) 

Maxim 

(µg/m
3
) 

Median

a 

(µg/m3) 

Percentil

a 98 

(µg/m
3
) 

Valoare zilnica 

ptr. protecţia 

sănătăţii GR-2 3555 40.4 0 0 33.73 103.3 30.5 83.02 
120 µg/m

3
 

GR-4 7847 89.3 6 0 45.95 132.1 41.6 105.91 

Sursa: Raport Starea Mediului – APM Giurgiu 2012 
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Diagrama Nr. 2-7 – Concentraţii medii orare pe 8h O3  

Precursorii ozonului monitorizaţi sunt oxizii de azot proveniţi în general din procesele de combustie şi traficul 

rutier şi benzenul provenit din activităţile în care sunt folosiţi solvenţi sau de la staţiile de distribuţie carburanţi. 

In anul 2012 au fost înregistrate 6 depăşiri ale valorii ţţintă fără a depăşi pragul de informare. 

Benzenul 

Surse potenţţial poluatoare cu benzen sunt traficul rutier,activităţţile de distribuţţie carburanţţi (benzinăriile). 

Arderea cărbunelui şi activităţile în care se folosesc solvenţii chimici sunt de asemenea surse de poluare cu 

benzen. La nivelul judeţţului Giurgiu nu s-a putut măsura concentraţţia de benzen datorită unor defecţţiuni 

tehnice. 

Concluzie: 

Comparativ cu anii precedenti, la nivelul judetului Giurgiu, calitatea aerului s-a menţţinut constanta si nu au fost 

identificate zone critice din punct de vedere al poluării aerului. In zona municipiului Giurgiu au fost înregistrate 6 

depăşiri la PM10, iar la ozon au fost înregistrate 6 depăşiri ale valorii ţţintă dar efectele au fost nesemnificative. 

In anul 2012 în judeţul Giurgiu nu s-au produs poluări accidentale, respectiv incidente de mediu care să 

influenţeze calitatea aerului. 
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Presiuni asupra stării de calitate a aerului din judeţul Giurgiu 

In judeţul Giurgiu starea de calitate a aerului poate fi influenţată de sursele antropice reprezentate de trafic, 

procesele de combustie, dar şi de activităţile ce sunt desfăşurate de operatorii economici. La nivelul judeţului 

Giurgiu nu există mari industrii poluatoare. Principalii operatori economici sunt reglementaţi prin autorizaţii 

integrate de mediu IPPC sunt:  

 SCUT Giurgiu SA – centrală termolelectrică este amplasată în zona de vest a oraşului Giurgiu. 

Pentru a reduce impactul acesteia asupra calităţii aerului, centrala a fost dotată cu arzătoare cu NOX 

redus şi a fost schimbat combustibilul, centrala trecând de la combustibilul clasic, cărbune, la gaze 

naturale. Cantităţile de emisii, în principal SOx, NOx , CO şi PM10  au scăzut semnificativ de la an la 

an datorită capacităţii reduse de funcţionare.  

 SC Poll Chimic SRL este amplasat în zona de est a oraşului Giurgi. Are ca activitate principală 

fabricarea altor produse chimice de bază. Emisiile provenite de la acest operator economic sunt cele 

de la centrala termică care asigură agentul termic pentru această locaţie şi cele care se degajă din 

procesul de fabricaţie. Cei mai importanţi poluanţii emişi sunt: SO2 , NOx, CO şi NMVOC. 

 SC UCO Ţesătura SRL este amplasată în zona industrială de est a oraşului Giurgiu şi are ca 

activitate principală prelucrarea fibrelor de bumbac tors, bobinat şi producţia de ţesături şi textile. 

Poluanţii emişi sunt cei de la arderea gazului metan în procesul de producere al aburului tehnologic. 

Poluanţi emişi: SO2, NOx, CO şi PM10. 

 SC Avicola Mihăileşti SRL este formată din 2 ferme de creştere intensivă a pasărilor situate în sat 

Drăgănescu, Mihăileşti. Poluanţi emişi  din activitatea desfăşurată sunt: NH3, PM10 şi NMVOC. 

 SC Mixalim Impex SRL este formată din 2 ferme de creştere intensivă a păsărilor situate în 

Mihăileşti, respectiv Buturugeni. Principalele emisii sunt de: NH3, PM10 şi NMVOC. 

 SC Avicola Bucureşti SRL este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a pasărilor situată în 

Mihăileşti. Poluanţi emişi sunt: NH3, PM10 şi NMVOC. 

 SC Golden Chicken SRL este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a pasărilor situată în 

Mihăileşti. Poluanţii emişi sunt cei din activitatea de creştere a păsărilor: NH3, PM10 şi NMVOC. 

 SC La Ţara SRL este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a pasărilor situată în Mihăileşti. 

Poluanţi emişi sunt: NH3, PM10 şi NMVOC. 

 SC Poultec International SRL este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a pasărilor situată în 

sat Braniştea, comuna Oinacu. Principalele emisii sunt de: NH3,  PM10 şi NMVOC. 

 SC Agricomprod SRL este formată dintr-o fermă de creştere intensivă a porcilor situată în comuna 

Valea Dragului. Poluanţii emişi sunt: NH3, PM10 şi NMVOC 

 SC Euro Distribution SRL – fermă de creştere a păsărilor situată în sat Drăgănescu, oraş Mihăileşti 

Tendinţe 

Evoluţia calităţii aerului va fi prezentată pentru perioada 2010 – 2012 - calitatea aerului în municipiul Giurgiu s-a 

menţinut constantă în ultimii ani, nu au existat variaţii foarte mari de la an la an, având totuşi o tendinţţă de 

îmbunătăţţire în ultimii ani. In graficele urrmatoare este sintetizata evoluţia calităţii aerului în perioada 2010 – 

2012, bazata pe datele de monitorizare înregistrate la staţţiile din Reţţeaua Naţţională de Monitorizare a Calităţţii 

Aerului: 
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Diagrama Nr. 2-8 – Concentraţii medii anuale SO2 
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Diagrama Nr. 2-9 – Concentraţii medii anuale NO2 
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Diagrama Nr. 2-10 – Concentraţii medii anuale NO 
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Diagrama Nr. 2-11 – Concentraţii medii anuale CO 
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Diagrama Nr. 2-12 – Concentraţii medii anuale O3 
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2.3.2. Clima 

Particularităţile geomorfologice ale judeţului – altitudinea joasă, uniformitatea reliefului şi absenţa obstacolelor 

orografice, deschiderea largă spre toate direcţiile de mişcare a aerului – generează caracteristici comune 

pentru această parte a Luncii Dunării: variaţii periodice şi neperiodice ale parametrilor climatici, fondate pe un 

bilanţ radiativ şi caloric cu valori ridicate, care determină un grad mare de continentalism. Clima este de tip 

temperat continental, relativ uniformă pe întreg teritoriul, punându-şi amprenta asupra tuturor componentelor 

învelişului geografic. Clima temperat continentală, cu ierni reci marcate uneori de viscole puternice şi veri foarte 

calde chiar secetoase, se caracterizează prin contraste termice de la zi la noapte şi de la vară la iarnă dintre 

cele mai mari din ţară. 

2.3.2.1 Radiaţiile solare 

Durata de strălucire a soarelui, reprezintă intervalul de timp, din cursul unei zile, când soarele străluceşte, şi se 

exprimă în ore şi zecimi de oră. În cazul 

judeţului Giurgiu, se remarcă existenţa 

unui potenţial ridicat al radiaţiei solare cu 

valori ce se încadrează în intervalul 

2100-2200 h/an. 

Radiaţia solară globală totalizează sume 

medii ce oscileaza în jurul valorii de 125 

kcal/cm
2
,an pe câmpia relativ mai înalta 

din nord şi de 127,5 kcal/cm
2
,an în lunca 

Dunarii, determinând peste 60 de zile 

tropicale în cursul anului. Solul se încinge 

foarte mult în zilele fierbinţi de vară 

(convecţia termică se dezvoltă puternic) 

şi se răceşte mult iarna, în zilele geroase 

când apar inversiuni termice. 

 

Figura Nr. 2-3 – Durata de stralucire a soarelui 

2.3.2.2 Temperatura 

În anul 2012 temperatura medie anuală a fost de 12,9
0
C, maxima absolută a fost de 43,5

0
C, înregistrată în luna 

august, iar minima a fost de –24,8
0
C (luna februarie). Distribuţia temperaturilor la nivelul anului 2012 se 

regăseşte în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 2-9 – Temperaturile medii, maxime şi minime 

ELEMENT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T.med. lunară 
0
C -1,2 -6,5 6,8 15 18,4 24,6 29 26,7 20,6 15,1 7,5 -1,4 

Max 
0
C 11,4 7 26,2 30,

7 

32,6 37,9 42,4 43,5 34,8 30,1 23,1 11,9 

Min 
0
C -

21,3 

-24,8 -7,2 -0,1 9,6 11,7 15,9 12,5 8,6 0,9 -2,3 -13,7 

Sursa: Staţia Meteo Giurgiu 

Din evoluţia temperaturilor minime reprezentată graficul de mai jos, se observa ca vara anului 2012 a fost o 

vara cu temperaturi minime comparative cu minimile celorlalte veri. 
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Diagrama Nr. 2-13 – Evoluţia temperaturilor minime 2007 - 2012 (Staţia Meteo Giurgiu) 

Din evoluţia temperaturilor maxime reprezentată Diagrama Nr. 2.14. se poate observa că anul 2012 a fost un 

an cu temperaturilor maxime ridicate faţă de ceilalţi ani în debutul primăverii şi pe parcursul verii şi al toamnei. 
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Diagrama Nr. 2-14 – Evoluţia temperaturilor maxime 2007 - 2012 (Staţia Meteo Giurgiu) 
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Diagrama Nr. 2-15 – Evoluţia temperaturilor medii 2007 – 2012 
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Diagrama Nr. 2-16 – Evoluţia temperaturilor medii 2012 comparativ cu intervalul 2007 - 2011 

Sursa: Staţia Meteo Giurgiu 

Din evoluţia temperaturilor medii prezentate anterior se observă clar cum 2012 a fost un an cu temperaturi mai 

ridicate decât ceilalţi ani cu excepţia lunilor ianuarie, martie şi decembrie. 

2.3.2.3 Umiditatea 

Judeţul Giurgiu prezintă un exces de umiditate. Din suprafaţa totală a amenajărilor de desecare din judeţul 

Giurgiu de 35.600 ha, 24.459 ha îl reprezintă sistemul de desecare-drenaj Titu – Ogrezeni, Ilfovăţ – 4.380 ha, 

Giurgiu – Răzmireşti 70 ha, restul fiind amenajări locale. 

2.3.2.4 Cantităţi de apă de ploaie şi de zăpadă 

Evolutia cantitatii anuale de precipitaţii din anul 2012 ,este prezentata in tabelul de mai jos:  

Tabel Nr. 2-10 – Evoluţia cantităţii lunare de precipitaţii în perioada 2006 - 2010 

CANTITATE 

PRECIPIT. 

(l/mp) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 

2007 50,5 27,2 59,7 15,2 72,0 27,8 37,4 108,2 40,2 75,0 125,4 101,2 739,8 

2008 77,0 8,3 14,4 51,2 38,6 22,0 53,8 2,8 87,2

5 
35,6 18,4 25,7 435,05 

2009 67,1 40,7 50,6 10,0 26,4 65,8 70,4 21,6 70,0 68,0 19,4 79,9 589,9 

2010 94,3 110,

0 
59,0 51,4 86,8 90,8 72,6 21,0 39,0 57,6 9,6 99,9 792 

2011 58,0 21,3 14,1 41,4 59,6 58,2 55,6 96,8 - 45,5 0,2 29,5 480,2 

2012 107,9 51,5 3,9 26,2 138,6 18 0,6 65,6 13,2 39,4 13 90,9 568,8 

Sursa: Staţia Meteo Giurgiu 

Din diagrama 2-17 reiese clar că anul 2012 a fost un an al extremelor, cu luni în care cantitatea de 

precipitaţii/mp a depăşit cu mult media lunii respective şi cu luni în care precipitaţiile aproape au lipsit. 
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Diagrama Nr. 2-17 – Cantitatea lunară de precipitaţii pentru perioada 2007 - 2012  

Sursa: Staţia Meteo Giurgiu 
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Diagrama Nr. 2-18 – Cantitatea anuală de precipitaţii pentru perioada 2007 - 2012  

Sursa: Staţia Meteo Giurgiu 

Precipitaţiile medii anuale de tip 

continental ating cota de 500 – 600 mm 

şi au o mare variabilitate în timp. 

Regimul sărac al precipitaţiilor face ca 

uscăciunea şi seceta să fie prezente 

aproape tot anul. 

Frecvenţa, durata şi intensitatea 

fenomenelor meteorologice de iarnă 

(îngheţ, brumă, polei, ninsori) sunt destul 

de mari, în timp ce vara fenomenul 

caracteristic rămâne evapo-transpiraţia 

(peste 700 mm/an), la care se adaugă 

roua, furtunile cu grindină şi suhoveiurile. 

 

 

Figura Nr. 2-4 – Harta precipitaţiilor 

2.3.2.5 Vânturile predominante 

Teritoriul judeţului Giurgiu se află sub influenţa deplasării unor mase de aer a căror frecvenţă, durată şi 

intensitate diferă de la o direcţie la alta. Astfel, Crivăţul, vânt puternic şi rece, bate iarna dinspre nord-est şi 

determină geruri, îngheţuri intense, polei şi viscole. Austrul, cunoscut ca un vânt uscat, bate aproape în toate 

anotimpurile dinspre sud sau sud-vest, aducând ger iarna şi secetă vara. 

Frecvenţele maxime revin vânturilor de sud-vest (20,0%) şi de nord-est (18,0%), urmate de cele de sud-est 

(10,0%) şi est (9,0%). În partea nordică a judeţului predomină de asemenea vânturile din nord-est (20%) şi est 

(20%) urmate de cele din sud-vest (17%) şi vest (14%). Viteza medie anuală pe toate cele opt direcţii cardinale 

variază pentru întregul judeţ între 2,2 – 4,5 m/s. 

Băltăreţul, vânt umed specific bălţilor Dunării, bate mai ales toamna şi primăvara dinspre sud-est, spre nord-

vest, fiind însoţit de nori groşi care aduc o ploaie măruntă şi caldă.Suhoveiul este specific sezonului cald, bate 

cu frecvenţă mai mare dinspre est, şi fiind un vânt fierbinte şi uscat, provoacă secetă, eroziunea solului şi 

furtuni de praf. 

În cadrul judeţului, Valea Dunării se diferenţiază prin efectul său de canalizare al curenţilor de aer, ceea ce 

determină o influenţă parţial moderatoare în contextul microclimatului local. De-a lungul văii se pot acumula 

însă şi mase de aer rece care, prin stagnare şi poziţie, favorizează producerea inversiunilor termice. În 

extremitatea sudică a judeţului se individualizează topoclimatul specific Luncii Dunării, cu veri mai călduroase şi 

ierni mai blânde decât în restul câmpiei. 
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Tabel Nr. 2-11 – Viteza lunară a vântului în cursul anului 2012 

LUNA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Viteza maximă (m/s) 14 13 9 11 7 5 10 6 6 8 9 10 

Viteza medie (m/s) 2,7 3,1 2,3 2,1 1,8 1,6 2,1 1,7 1,9 1,9 1,9 2,5 

Sursa: Staţia Meteo Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 2-5 – Zonarea teritoriului României conform STAS 10101/20-90, “Încărcări din vânt” 

2.3.3. Peisajul şi topografia 

Sub aspect peisagistic, teritoriul judeţului Giurgiu cupinde: un relief de câmpie (parte integrantă a Câmpiei 

Române); lunca joasa şi largă a fluviului Dunărea cu mici golfuleţe, sectoare de mal acoperite cu nisip fin, 

ostroave cu o bogată vegetaţie, de importanţă estetică şi recreativă; insula Mocanu (cea mai mare din cele 4 

insule din vecinatatea Giurgiului), care este un loc neatins de civilizaţie, cu vegetaţie şi faună asemănătoare 

Deltei Dunării, cu plaje şi lacuri interioare de un farmec aparte, unde se pot organiza partide de pescuit şi 

vânătoare; Valea râului Argeş, o atracţie turistică prin varietatea peisajelor; lacul de acumulare Mihăileşti (1000 

ha); barajul deversor Mihăileşti – Cornetu, cu reale premise pentru agrement nautic, pescuit sportiv; văile 

râurilor afluente Neajlov, Sabar sau Ilfovăţ, cu peisaje de valoare estetică ridicată, amenajările pentru pescuit 

sportive, odihnă şi recreere; lacurile şi iazurile nturale, cum ar fi lacul Comana (1000 ha), populat cu peşte, în 

apropierea confluenţei Neajlovului cu Argeşul, cu împrejurimi deosebit de pitoreşti; iazurile Greaca, Vladul, 

Schitu, care oferă condiţii pentru activităţii recreative pe apă şi pe uscat. 

Teritoriul judeţului Giurgiu face parte din Câmpia Română. Relieful judeţului este format din 5 unităţi principale 

ale Câmpiei Române: Burnas, Vlăsia, Găveanu-Burdea, Titu şi Lunca Dunării. Altitudinea maximă este de 136 

m deasupra nivelului mării, înregistrată în nordul judeţului (satul Cartojani), iar cea minimă este de 12 m, 

deasupra nivelului mării, în Lunca Dunării. 

Din punct de vedere geomorfologic, în cadrul judeţului Giurgiu se individualizează două tipuri de forme de relief, 

şi anume: 

 câmpie fluvio – lacustră acoperită cu depozite loessoide, tabulară, nefragmentată, alcătuind în fapt 

cea mai mare parte a suprafeţei judeţului; 

 câmpie aluvială, holocenă, de subsidenţă, cu aspect de albie majoră, reprezentând luncile dezvoltate 

de-a lungul râurilor şi în special, de-a lungul Dunării. 
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Primul tip genetic de câmpie 

se înscrie în unitatea 

geomorfologică a Câmpiei 

Burnasului, care sunt câmpii 

tabulare cu o origine 

lacustră, în mare parte 

terasate datorită migrării 

orizontale şi adâncirii fluviului 

Dunărea şi sunt acoperite cu 

loess (crovuri, padine). Prima 

terasă, situată la doar 3-4 m 

deasupra luncii, este urmată 

de o a doua, ce se înalţă cu 

13-14 m deasupra luncii, 

culminând cu cea mai înaltă, 

Câmpia Burnasului, de 60-65 

m, ce domină lunca fluviului. 

 

Figura Nr. 2-6 – Harta geomorfologică – judeţul Giurgiu 

Lunca Dunării, influenţată de acţiunea directă a fluviului, cu lăţimi ce pot ajunge în unele locuri la 10 km, este 

îndiguită şi canalizată pe mari suprafeţe, fiind transformată în teren agricol. Aspectul, extinderea şi structura 

Luncii Dunării au fost condiţionate de modificările petrecute în dinamica fluviului, ca urmare a variaţiilor 

climatice eustatice şi neotectonice din postglaciar. 

În zona în care este amplasat municipiul Giurgiu lunca are altitudini de 20-27 m, fiind îndiguită şi canalizată pe 

mari suprafeţe şi transformată în teren agricol. În apropiere de Giurgiu se întâlnesc braţe şi canale, adaptate pe 

foste gârle, a căror utilitate este legată de navigaţie, agricultură sau potenţial turistic. Spre nord se profilează 

Câmpia Burnasului, care domină cu peste 80 m nivelul apelor fluviului, având o suprafaţă tabulară slab 

fragmentată, cu mici denivelări datorate crovurilor sau văilor temporare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 2-7 – Zonarea seismică a teritoriului Romaniei, conform SR 11100/1-93 „Macrozonarea teritoriului României” 
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2.3.4. Seismologia 

Din punct de vedere al seismologiei, judeţul Giurgiu poate fi clasificat conform SR 11100/1 – 93.  

La calculul construcţiilor se ia în considerare intensitatea cutremurelor cu factori ca Ks şi Tc. Coeficientul Ks 

reprezintă raportul dintre 

acceleraţia maximă a 

cutremurului (cu o frecvenţă 

medie de 50 ani) şi 

acceleraţia gravitaţionala. 

Valorile pentru Ks depind de 

zonele seismice. Informaţii 

suplimentare referitoare la 

caracteristicile seismologice 

asociate judeţului Giurgiu 

sunt prezentate în figurile 

alăturate. În judeţ, 

coeficientul Ks este 0.20 şi 

perioada de colţ Tc este 1.0 

sec. 

 

 

Figura Nr. 2-8 – Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare pentru 

cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani, conform P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 2-9 – Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colţ), Tc, a spectrului de răspuns, conform P100-

1/2006 „Cod de proiectare seismică” 

2.3.5. Geologie şi hidrogeologie 

2.3.5.1 Geologia 

Regiunea se înscrie în cadrul Platformei Moesice - sectorul nordic (valah), caracterizat printr-un soclu 

fragmentat în blocuri, delimitate prin sisteme de falii orientate vest - est, respectiv nord - sud, cu extensii, vârste 

/ reactivări diferite şi o cuvertură care mulează, în parte, această morfologie. Platforma şi-a încheiat evoluţia ca 

arie de sedimentare în Cuaternar, când a fost colmatată, configurându-se Câmpia Română. 
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În fundament se află Platforma Moesica (cristalin şi sedimentar, până la cretacic inclusiv), peste care urmează 

o umplutură sedimentară neogenă şi cuaternară. Calcarele cretacice din fundament se găsesc la o adâncime 

de 6–10 m în lunca Dunării, după care coboară spre nord, atingând 1000 m imediat la nord de Bucureşti. 

Umplutura sedimentară începe, în principal, cu sarmaţianul, dar e formată mai ales din pliocen; se compune din 

calcare marnoase, marne, argile, nisipuri şi pietrişuri. Cuaternarul este alcatuit din pietrişuri şi nisipuri 

villafranchiene (reduse), strate de Frăteşti (nisipuri, pietrişuri, argile), nisipuri de Mostiştea, depozite loessoide 

în care se intercalează şi pietrişurile de Colentina, aluviuni în lunci. În afara luncilor, loessul şi formaţiunile 

loessoide, având grosimi de 5–20 m, acoperă aproape tot teritoriul judeţului. Depozitele de aluviuni au grosimi 

cuprinse între 15 m şi 35 m, fiind constituite structural din două complexe litologice: complexul bazal, alcătuit 

din nisipuri şi pietrişuri şi complexul superior, predominant argilo-nisipos. Aluvionarea şi colmatarea intensă 

ulterioară a luncii Dunării au dus la dezvoltarea unui microrelief variat şi la ridicarea nivelului albiei Dunării. În 

zona în care este amplasat municipiul Giurgiu lunca are altitudini de 20-27 m, fiind îndiguită şi canalizată pe 

mari suprafeţe şi transformată în teren agricol. În apropiere de Giurgiu se întâlnesc braţe şi canale, adaptate pe 

foste gârle, a căror utilitate este legată de navigaţie, agricultură sau potenţial turistic. Spre nord se profilează 

Câmpia Burnasului, care domină cu peste 80 m nivelul apelor fluviului, având o suprafaţă tabulară slab 

fragmentată, cu mici denivelări datorate crovurilor sau văilor temporare. 

Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţă, în judeţul Giurgiu este prezentată în tabelul 4.1.1.1, de unde se 
poate observa că cele mai mari suprafeţe sunt ocupate de terenurile arabile (259 029 ha), păşuni (12 613 ha), 
vii (3 669 ha), livezi (584 ha), fâneţe şi pajişti naturale (82 ha). Suprafeţele de teren arabil (259 029 ha) ocupă 
cea mai mare parte din terenurile agricole (aproximativ 94 %). 

Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţă, în judeţul Giurgiu este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 2-12 – Situaţia fondului funciar agricol pe tipuri de folosinţe 

SPECIFICAŢII 
SUPRAFAŢĂ PE CATEGORII DE FOLOSINŢĂ 

ARABIL PĂŞUNI FÂNEŢE VII LIVEZI AGRICOL 

ha 259 029 12 613 82 3 669 584 275 680 

% 93,9 4,5 0,1  1,3 0,2 100 

Sursa: Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Giurgiu, 2012 

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe cât şi a suprafeţelor totale de teren agricol, în 

perioada 2003-2012, se poate observa în tabelul următor. 

Tabel Nr. 2-13 – Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în perioada 2003 - 2012 

NR. 
CRT. 

CATEGORIA 
DE 

FOLOSINŢĂ 

SUPRAFAŢĂ (ha) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Arabil 
258 
665 

260 
576 

261 
528 

261 
082 

260 
733 

259 
582 

259 
360 

260 
127 

259 
119 

259 
029 

2 Păşuni 
11 

037 
11 586 11 837 11 776 12 005 12 775 12 631 12 707 12 655 12 613 

3 
Fâneţe şi 
pajişti 
naturale 

82 82 82 82 82 82 82 192 82 82 

4 Vii 6 544 4 194 4 194 4 194 4 194 4 157 4 119 3 923 3 677 3 669 

5 Livezi 752 697 878 831 721 586 552 576 590 584 

Total Agricol 
277 
080 

277 
135 

278 
519 

277 
965 

277 
735 

277 
182 

276 
744 

277 
525 

276 
123 

275 
680 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu 2012 

 

Terenuri arabile retrase din circuitul agricol 

Anual, din terenul agricol o anumită suprafaţă îşi pierde această calitate din cauza faptului că este folosită 

pentru amenajări de şantiere necesare realizări unor noi investiţii -scoaterea temporară, sau realizarea acestora 

(locuinţe, construcţii industriale, drumuri) - scoaterea definitivă. În anul 2012, suprafaţa de teren arabilă scoasă 

din circuitul agricol a fost de 400 ha (scoatere definitivă – 397 ha, scoatere temporară – 3 ha), având destinaţia 

curţi- construcţii. Evoluţia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol, în perioada 2003-2012, se poate 

observa în tabelul următor. 
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Tabel Nr. 2-14 – Evoluţia terenurilo arabile retrase din circuitul agricol, perioada 2003 - 2012  

NR. CRT. AN SUPRAFAŢĂ (ha) 

1 2003 57,81 

2 2004 36,89 

3 2005 459,12 

4 2006 889,39 

5 2007 492,57 

6 2008 552,80 

7 2009 232,00 

8 2010 107,10 

19 2011 173,00 

10 2012 400,00 
Sursa: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu,  
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Diagrama Nr. 2-19 – Evoluţia terenurilor agricole retrase din circuitul agricol 

Clase de calitate ale solurilor-calitatea solurilor 

Din informaţiile furnizate de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, terenurile agricole din judeţul 

Giurgiu se grupează în 5 clase de calitate, după cum urmează: 

 Clasa I (foarte bună) – terenuri fară limitări în cazul utilizării ca arabil – 14 572 ha 

 Clasa a II-a (bună) – terenuri cu limitări reduse în cazul utilizării ca arabil – 121 953 ha 

 Clasa a III-a (mijlocie) – terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării ca arabil – 85 851 ha 

 Clasa a IV-a (slabă) –terenuri cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil – 37 551 ha 

 Clasa a V-a (foarte slabă) – terenuri cu limitări extrem de severe nepretabile la arabil, vii şi livezi – 15 

753 ha  

Repartiţia solurilor pe clase de calitate este prezentată în figura Fig 4.1.2.1, de unde se observă că cele mai 

mari suprafeţe de teren agricol, respectiv 207 104 ha se încadrează în domeniul claselor medii de calitate II şi 

III. 
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Diagrama Nr. 2-20 – Clase de calitate ale solurilor 
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Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 

Calitatea solurilor este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai multe restricţii (secetă, 

inundaţii, eroziune, poluare etc). Acestea sunt determinate fie de factori naturali (climă, topografie etc.), fie de 

acţiuni antropice (agricole sau industriale) şi au ca efect scăderea calităţii solurilor.  

Din informaţiile furnizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu reiese faptul că, în anul 2012, la 

nivelul judeţului Giurgiu a fost înregistrată o suprafaţă de aproximativ 189 500 ha afectată de secetă. 

Poluări accidentale 

În anul 2012 în judeţul Giurgiu nu s-au produs accidente majore, respectiv incidente de mediu care să 

influenţeze calitatea factorilor de mediu 

2.3.5.2 Hidrogeologie 

Mişcările neotectonice au condiţionat procesele exogene de eroziune / denudare şi acumulare subaeriană sau 

fluvio - lacustră, definitivând distribuţia reţelei hidrografice. Afundarea generală spre nord a cuverturii neogene, 

evidenţiată prin dispunerea orizonturilor permeabile ale Stratelor de Frăteşti, reprezintă principala trăsătură a 

tectonicii de suprafaţă. 

Zona judeţului Giurgiu este caracterizată de prezenţa calcarelor mezozoice carstifiate, la 500-600 m adâncime, 

adevărate rezervoare de apă subterană, în general potabilă. Resursele de apă subterană pentru sectorul 

Olteniţa – Drobeta Turnu Severin în 

care a fost încadrat judeţul Giurgiu 

sunt estimate la 20 m
3
/s, din care se 

exploateaza în prezent un debit de 

2.44 m
3
/s, ramânând un disponibil 

total de 17.56 m
3
/s. 

În sectorul aferent judeţului Giurgiu 

sunt acvifere depozitele aluvionare 

ale terasei (zona adiacentă 

municipiului Giurgiu) şi partea 

superioară a stratelor de Frăteşti, 

care împreună furnizeaza în prezent 

debite de exploatare de aproximativ 

800 l/s. Capacitatea bazinului 

acvifer în zona judeţului Giurgiu este 

de 6 m
3
/s. 

Calcarele mezozoice, cercetate cu 

foraje de adâncime în zona 

municipiului Giurgiu, au o capacitate 

deosebita de debitare, de ordinul a 

40-50 l/s pe foraj, apa respectivă 

fiind potabilă în limite excepţionale. 

Stratul acvifer freatic, care frecvent 

cuprinde atât freaticul din terasele 

Dunarii, cât şi parte din acviferul 

cantonat în Stratele de Frăteşti, 

furnizează un debit de 1860 l/s, 

stratele acvifere de adâncime medie 

500 l/s, iar stratele acvifere de mare 

adâncime (calcare mezozoice 

carstifiate) debiteaza cca.80 l/s. 

Figura Nr. 2-10 – Hidrogeologia judeţului Giurgiu 
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2.3.6. Flora şi fauna 

Vegetaţia judeţului Giurgiu este specifică silvostepei, în cuprinsul judeţului distingându-se subraioanele 

vegetaţiei tipice luncilor, a câmpurilor cu graminee în alternanţă cu pâlcuri de pădure în care predomină specii 

de salcâmi şi subraionul pădurilor de câmpie joasa – vechiul codru al Vlasiei – în prezent în mare parte distruse 

în beneficiul suprafeţelor agricole. Zona silvostepei ocupă estul şi sudul judeţului fiind reprezentată prin insule 

de păduri de stejar brumariu, pe alocuri în amestec cu stejar pufos, cer şi gârniţă. Antropizarea puternica a 

teritoriului a îndepartat mare parte a vegetaţiei spontane. Culturile agricole domină, lăsând loc doar pe alocuri 

pajiştilor secundare. Zona pădurilor de foioase ocupă câmpul dintre Argeş şi Neajlov şi partea de nord-vest a 

judeţului, fiind alcătuită din cerete, cereto - gârniţete sau şleauri de câmpie cu stejar, tei, carpen. În subarboretul 

acestor păduri vegetează gherghinarul, lemnul cîinesc, măceşul, cornul, porumbarul, singerul, socul, voinicerul. 

Pe lângă aceste păduri există şleauri de câmpie cu stejar, tei, carpen şi ceretoşleauri cu cer, gârniţă, carpen, 

tei, ulm. Influenţa antropică s-a exercitat puternic şi asupra acestor păduri, ele fiind în mare parte defrişate şi 

înlocuite de culturi şi pajişti stepizate cu păiuş şi firuţă. Pajistile secundare sunt alcatuite din asociaţii de 

graminee. Vegetaţia azonală şi intrazonală se dezvoltă în lunca comună a Argeşului, Sabarului şi Dunării, 

condiţiile ecologice permiţând dezvoltarea zăvoaielor de salcie şi plop ce alternează cu plantaţii de plop negru 

hibrid. În părţile mai înalte ale luncii sunt localizate şleauri de luncă alcatuite din stejar, frasin, ulm etc. Vegetaţia 

ierboasă este alcatuită în principal din iarba câmpului, coada vulpii. În lungul Neajlovului, îndeosebi aval de 

confluenţa cu Câlniştea, se află o vegetaţie higrofilă. În lungul vaii Câlniştea apare vegetaţie halofilă. 

Fauna este reprezentată în special prin rozătoare, păsări de baltă. În păduri au fost aclimatizaţi căpriorul şi 

fazanul. În restul judeţului apare dropia, element ocrotit. În râuri şi lacuri se întâlnesc vidra şi o mare varietate 

de peşti (ştiuca, crapul, caracuda, plătica, roşioara etc.). În zăvoaie şi balţi trăiesc specii de păsări ca: raţa 

sălbatică, lişiţa, eretele alb. 

2.3.7. “NATURA 2000” la nivelul judeţului Giurgiu 

NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate formată din: 

 Arii Speciale de Conservare (SAC), constituite conform Directivei Habitate, pentru protejarea 

tipurilor de habitate şi a speciilor de floră şi faună. 

În România, a fost aprobată la nivel naţional prin OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, lista Siturilor de Importanţă comunitară – SCI, care în urma validării de către Comisia Europeană 

vor deveni SAC - uri. 

 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), constituite conform Directivei Păsări, pentru 

protejarea păsărilor sălbatice, au fost declarate la nivel naţional prin HG nr. 1284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România. 

Cele două Directive europene în baza cărora au fost desemnate siturile Natura 2000, sunt transpuse în 

România prin O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Pe lângă actele normative menţionate anterior, există şi o legislaţie conexă, prin intermediul căreia se creează 

un cadru adecvat pentru conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. 

Scopul reţelei ecologice Natura 2000 este reprezentat de protecţia şi conservarea pe termen lung a celor mai 

valoroase specii şi habitate de interes european, iar obiectivul constă în identificarea acestor specii şi habitate. 

Multe dintre acestea necesită instituirea unui regim strict de protecţie, atât la nivel naţional cât şi european, 

astfel că, în vederea conservării naturii şi în special a habitatelor, la nivelul judeţului Giurgiu s-au identificat 

habitatele prezentate în tabelele nr. 2-24 şi 2-25. 

Tabel Nr. 2-15 – Habitate de interes comunitar şi de interes naţional 

NR. 

CRT

. 

DENUMIRE HABITAT 
SUPRAFAŢĂ 

(ha) 
COD 

NATURA 

2000 

1. Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice 1.266,30 

R 1510 

R 1521 

R 1522 

1530 
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2. 
Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea 

uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea 
253,26 R 2213 3130 

3. Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition 253,26 R 2203 3150 

4. Lacuri distrofice şi iazuri 1.013,04 R 2207 3160 

5. 
Cursuri de apă din zonele de câmpie până la cele montane cu vegetaţie 

din Ranunculion fluitantis şi Callitricho- Batrachion 
253,26 R 2208 3260 

6. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention 253,26 R 5312 3270 

7. Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 126,63 R 3128 40C0 

8. 
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până 

la cel montan şi alpin 
253,26 R 3708 6430 

9. 
Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din 

Carpinion betuli 
126,63 R 4145 9160 

10. 
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
199,33 R 4402 91E0 

11. 
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior 

sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 
7,59 R 4404 91F0 

12. Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp 1.013,04 
R 4156 

R 4159 
91I0 

13. Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 4.135,08 R 4132 91M0 

14. Păduri dacice de stejar şi carpen 4.537,16 R 4147 91Y0 

15. Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 2,53 R 4163 91AA 

16. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 896,93 

R 4406 

R 4407 

R 4408 

92A0 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010; APM Giurgiu 

Tabel Nr. 2-16 – Date habitate de interes comunitar şi de interes naţional 

JUDEŢ 
NUMĂR HABITATE DE INTERES 

NAŢIONAL 

NUMĂR HABITATE DE INTERES 

COMUNITAR 

SUPRAFAŢĂ 

TOTALĂ (ha) 

Giurgiu 16 16 14.590,56 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010; APM Giurgiu 

Pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare a habitatelor, speciilor de floră şi faună sălbatică, 

pe teritoriul judeţului Giurgiu s-au instituit mai multe categorii de arii naturale protejate după cum urmează: 

 arii de interes naţional; 

 arii de interes comunitar; 

 arii de interes judeţean sau local. 

Aceste zone protejate sunt prezentate în figura şi tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 2-11 – Arii naturale protejate din judeţul Giurgiu 
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Tabel Nr. 2-17 – Starea ariilor naturale protejate la nivelul judeţului Giurgiu 

NR. 

CRT. 
CATEGORIE ARIE NATURALĂ PROTEJATĂ 

DENUMIRE ARIE NATURALĂ 

PROTEJATĂ 

SUPRAFAŢĂ 

(ha) 

1 

A
ri
i 
n
a
tu

ra
le

 p
ro

te
ja

te
 

d
e
 i
n
te

re
s
 n

a
ţi
o
n
a
l Parc Natural Parcul Natural Comana 24.963 

2 

Rezervaţie naturală 

Pădurea Oloaga-Grădinari 248 

3 Pădurea Padina Tătarului 230 

4 Pădurea Manafu 28 

5 Rezervaţia Teşila 52,5 

6 Rezervaţia naturală Cama-Dinu-Păsărica 2.400 

7 

A
ri
i 
n
a
tu

ra
le

 p
ro

te
ja

te
 d

e
 

in
te

re
s
 c

o
m

u
n
it
a
r 

–
 s

it
u
ri
 

N
a
tu

ra
 2

0
0
0
 

Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică-SPA 

Comana 24.956,3 

8 Dunăre-Olteniţa 5.951,1 

9 Ostrovul Lung Gostinu 2.488,5 

10 Vedea-Dunăre 22.874,4 

11 

Sit de Importanţă Comunitară-SCI 

Comana 25.326 

12 Gura Vedei-Şaica-Slobozia 5.813 

13 Lunca Mijlocie a Argeşului 36.35 

14 Pădurea Bolintin 4.761 

15 Arie protejată de interes local 
Stejar Secular "Muma Pădurii" 

(Monument al Naturii) 
- 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010; APM Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 2-12 – Harta SCI, judeţul Giurgiu                                           Figura Nr. 2-13 – Harta SPA judeţul Giurgiu 

2.4. INFRASTRUCTURA 

2.4.1. Transportul 

Căile de comunicaţie rutiere, feroviare şi maritime sunt cele care asigură judeţului Giurgiu întregul trafic de 

mărfuri şi călători: 

 Transport maritim - Giurgiu este un important port dunărean pe traseul coridorului de transport nr.7, 

Canalul Rinn - Mein - Dunare. Este legat pe cale fluvială de 9 ţări, precum şi de Marea Neagră şi 

Marea Nordului; 

 Transport aerian - Giurgiu este situat la 65 de km de capitala tării, Bucureşti, şi la 75 de km faţă de 

aeroportul internaţional Henri Coandă, legătura spre acesta se face pe DN5 Bucureşti – Giurgiu; 
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 Transport rutier – se face pe cei 1.155,232 km de drumuri publice, din care 307,102 km drumuri 

naţionale şi 848,13 km drumuri judeţene şi comunale; 

 Transport CF - lungimea liniilor de cale ferată care traversează judeţul este de 113 km. 

Infrastructura rutieră şi feroviară din zona judeţului Giurgiu a fost dezvoltată în diferite etape, funcţie de 

prognoza evoluţiei socio-economice a zonei Munteniei, în strânsă corelare cu prognoza de dezvoltare la nivelul 

întregii ţări. 

2.4.1.1 Transportul public 

Reţeaua de drumuri publice şi poduri cuprinde: drumuri naţionale (307,102 km), drumuri judeţene (540,791 km), 

drumuri comunale (307,339 km), 32 poduri pe DN cu o lungime de 3,44 km, 34 poduri pe DJ cu o lungime de 

2,285 km, 15 poduri pe DC cu o lungime de 0,882 km. 

Situaţia generală actuală a reţelei de drumuri publice din judeţul Giurgiu pe tipuri de lucrări pentru traficul rutier 

în funcţie de caracteristicile tehnice se prezintă astfel (decembrie 2010): 

 Total drumuri publice - lungime reţea 1.155,232 km, din care: 

 modernizate - lungime reţea     663,188 km; 

 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere - lungime reţea   211,704 km; 

 alte îmbrăcăminţi (piatră, pamânt) – lungime reţea  280,34 km. 

 Total drumuri publice naţionale - lungime reţea 307,102 km, din care: 

 modernizate - lungime reţea     292,167 km; 

 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere - lungime reţea   3,885 km; 

 alte îmbrăcăminţi (piatră, pamânt) – lungime reţea  11,050 km. 

 Total drumuri publice judeţene - lungime reţea 540,791 km din care: 

 modernizate - lungime reţea     262,418 km; 

 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere - lungime reţea   110,765 km. 

 alte îmbrăcăminţi (piatră, pamânt) – lungime reţea  167,608 km. 

 Total drumuri publice comunale - lungime reţea 307,339 km din care: 

 modernizate - lungime reţea     108,603 km; 

 cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere - lungime reţea   97,054 km; 

 alte îmbrăcăminţi (piatră, pamânt) – lungime reţea  101,682 km. 

În judeţul Giurgiu densitatea drumurilor publice pe 100 km
2
 este de 30,8 km, un indicator care se situează sub 

media ţării care este de 32,9 km/100 km². 

Analiza infrastructurii rutiere, respectiv toate categoriile de drumuri si lucrări de artă cu amplasamente imediat 

adiacente judeţului Giurgiu, evidenţiază faptul că drumurile reabilitate sunt aduse la parametrii tehnici 

corespunzator standardelor în vigoare, iar lucrarile de artă (poduri, podeţe, ziduri de sprijin, apărări de mal, etc.) 

asigură siguranţa circulaţiei în condiţiile unor debite normale precum şi în condiţiile unor debite sporite ale 

râurilor principale. În paralel se constată că drumurile nemodernizate (ce nu satisfac cerinţele standardelor 

actuale) împreună cu lucrările de artă pot satisface parţial tranzitarea debitelor maxime actuale ale râurilor cât 

şi a afluenţilor acestora, iar debitele sporite accidental nu pot fi preluate de actualele lucrări de artă inginereşti. 

Starea generală a podurilor este medie, unele din acestea necesitând lucrări de consolidare atât la 

suprastructură cât şi la infrastructură, degajarea albiilor în dreptul podurilor şi apărări de mal la zonele de 

racordare pod-rampe. 

Podurile rutiere sunt dimensionate în funcţie de clasa de importanţă (ex.pentru DN debitul maxim de calcul are 

probabilitatea de depăşire de 2% cu asigurarea cu garda de 1 m), cele de cale ferată sunt proiectate astfel 

încât să asigure capacitatea de tranzitare a apelor conform debitului maxim cu probabilitatea de depăşire de 

1% conform normelor în vigoare. 

Podeţele pe căile rutiere au funcţia de asigurare a colectării şi scurgerii apelor provenite din precipitaţii şi/sau 

de descărcare a apelor provenite din revărsări. 

2.4.1.2 Reţeaua de căi ferate 

Reţeaua de transport căi ferate are o lungime de 113 km. Situaţia generală actuală a retelei de căi ferate 

publice în exploatare din judeţul Giurgiu pe tipuri de lucrări pentru traficul feroviar în funcţie de caracteristicile 

tehnice se prezintă astfel: 
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 Total căi ferate publice - lungime reţea 113 km, din care: 

 Linii electrificate - lungime reţea   48 km, 

 Linii cu ecartament normal - lungime reţea 113 km, din care: 

 Linii cu o cale - lungime reţea   71 km, 

 Linii cu două căi - lungime reţea  42 km, 

În judeţul Giurgiu densitatea liniilor de CF pe 1000 km
2
 este de 31,5 km, care se situează sub media ţării cu 

privire la acest indicator, adică  46,2 km/1000 km². 

Podurile de cale ferată au suprastructuri alcătuite din tabliere metalice cu calea rezemată direct pe grinzile căii 

(grinzi gemene, inimă plină cale sus sau jos, grinzi cu zăbrele), tabliere metalice cu calea de balast (inimă plină 

cale sus sau jos, grinzi cu zăbrele), tabliere cu grinzi metalice înglobate în beton şi suprastructuri din beton 

armat. 

Podeţele pe căile ferate au funcţia de asigurare a colectării şi scurgerii apelor provenite din precipitaţii şi/sau de 

descărcare a apelor provenite din revărsări. Pe tronsoanele de cale ferată, se află o serie de podeţe cu lumină 

de la 2,00 m ÷ 5,00 m, a căror suprastructură este constituită din bolţi de beton, dale din beton armat cu calea 

de balast, sau podeţe deschise cu suprastructură din grinzi metalice sau pachete de şini precum şi grinzi din 

beton cu prinderea şinei direct pe structura de rezistenţă. 

2.4.2. Telecomunicaţii 

Judeţul are acces la infrastructura de comunicaţii în toate localităţile. Toate primăriile din judeţ beneficiază de 

acces la Internet, la telefonie mobilă şi telefonie fixă. 

Domeniul telecomunicaţiilor este dominat de Compania Naţională de Telefonie Romtelecom şi de companiile 

naţionale de telefonie mobilă Orange, Vodafone şi Cosmote. 

Reţeaua de internet – piaţa serviciilor de Internet este reprezentată în judeţ de următorii provideri naţionali, 

aceştia fiind: 

 ClickNet – filiala de Internet a Romtelecom care îi utilizează reţeaua naţională; 

 UPC; 

 iLink; 

 Nextgen 

 Metronet 

 Networks – filiala de internet a companiei bulgare Networks. 

În sectorul telecomunicaţiilor se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii avansate 

în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire a telefoniei mobile. Modernizarea acestui sector va 

continua şi în viitor prin montarea cablurilor optice, extinderea reţelelor digitale şi dezvoltarea în ritm rapid a 

telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin internet. 

Serviciile de comunicaţii şi reţelele de date sunt coordonate de ANRC – Autoritatea Naţională de Reglementare 

în Domeniul Comunicaţiilor şi IGCTI – Inspectoratul General de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

2.4.3. Energia 

2.4.3.1 Electricitatea 

Furnizorul de energie electrică face parte din grupul Italian Enel care este cel mai important investitor privat din 

sectorul energiei electrice din România. Compania deserveşte circa 2,5 milioane de clienţi, gestionează 93.000 

km de reţea şi are aproximativ 5.000 de angajaţi. S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. furnizează energie 

electrică în zona Muntenia Sud (municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov şi Giurgiu), unde compania are circa 

1.100.000 de clienţi. În judeţul Giurgiu compania furnizează alimentarea cu electricitate şi deserveşte 280.125 

utilizatori grupaţi în consumatori mari, consumatori mici şi consumatori casnici. 

2.4.3.2 Furnizarea gazului natural 

Începând din anul 2009, gazele naturale sunt furnizate în 7 localităţi (din care 3 municipii şi oraşe: municipiul 

Giurgiu şi oraşele Bolintin Vale şi Mihăileşti) şi în localitatea Roata de Jos, Joiţa, Bâcu şi Săbăreni. Lungimea 
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totală simplă a conductelor de distribuţie a gazelor (km) la sfârşitul anului 2008 era de 112 km, volumul total al 

gazelor distribuite fiind, la sfârşitul anului 2008, de 13.801 mii m
3
 din care 3.072 mii m

3
 pentru uz casnic. 

2.4.3.3 Energia termică 

Conform Anuarului Statistic al judeţului Giurgiu din anul 2009, energia termică era furnizată în municipiul 

Giurgiu şi oraşul Bolintin Vale. 

2.5. ANALIZE ŞI PREVIZIUNI SOCIO – ECONOMICE 

2.5.1. Profilul socio – economic al României 

2.5.1.1 Populaţia şi condiţiile de trai  

În conformitate cu datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), ca urmare a publicarii rezultatelor 

finale ale recensamantului organizat in Romania in luna octombrie 2011, populaţia totala a tarii a scazut la 

20.121.641 locuitori. Structura populaţiei în funcţie de sex era 48,68% barbaţi şi 51,32% femei. 

Dezvoltarea demografică din ultimii ani în România a fost marcată pregnant de procesul de transformare 

socială şi economică iniţiata de schimbările politice de la începutul anilor 1990. Aşa cum arată următoarea 

diagramă, populaţia Romaniei şi-a atins cel mai înalt punct în jurul anului 1992 şi a descrescut de atunci încolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS 

Diagrama Nr. 2-21 – Dezvoltarea demografică în România, 1960 – 2012 (Populaţia la 1 ianuarie) 

Declinul este în principal o consecinţa a creşterii naturale negative şi al echilibrului negativ al migrării externe. 

Totuşi, după varful înregistrat la începutul anilor 1990, migraţia netă a înregistrat o reducere semnificativă în 

intensitate. Motivele pentru creşterea naturala negativă sunt o rată scăzută a natalitaţii (1,4 copii per femeie în 

comparaţie cu 1,5 pentru UE-25) şi o creştere lentă a speranţei de viaţa la naştere. 

Tabel Nr. 2-18  – Indicatori demografici pentru România, 1990 - 2012 

 UNITATEA 1990 1992 1996 2000 2010 2011 2012 

Populaţia totală (la 1 

ianuarie) 
1000 persoane 23.207 22.789 22.608 22.435 21.431 21.413 20.121 

Creşterea naturală Persoane + 67.660 - 3.462 - 54.810 -21.299 -38.658 -17.483 -57.966 

 Per 1000 locuitori 3,0 - 0,2 - 2,5 - 0,9 - 1,6 -2,2 -2,7 

Speranţa de viaţă Ani 69,56 69,78 69,05 70,53 73,5 73,6 n.a 

Rata totală a natalităţii  Copii / femeie 1,8 1,5 1,4 14 1,4 1,4 1,4 

Emigranţi Persoane 96.929 31.152 21.526 14.753 7.906 15.538 n.a 

Migraţie netă Persoane n.a. -29.399 -19.473 -3.729 -847 -2.769 n.a 

Sursa: INS 

În 2012, populaţia urbană reprezinta 55,05% din total, cu variaţii importante între regiuni, plasând România 

printre cele mai puţin urbanizate ţari din Europa. Un fapt notabil este că în ciuda unei creşteri al numărului 

aglomeraţiilor urbane (municipii şi oraşe), procentul populaţiei urbane din Romania a rămas practic neschimbat 

din 1990, aşa cum arată următoarea diagramă. Aceasta se explică prin migraţia puternică a locuitorilor din 

mediul urban către alte ţări şi către zonele rurale în căutarea oportunităţilor de angajare. Cei mai mulţi dintre 

oameni şi-au pierdut slujbele ca şi consecinţă a procesului de restructurare economică în desfăşurare din 1990. 
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Sursa: INS 

Diagrama Nr. 2-22  - Dezvoltarea populaţiei urbane şi rurale în România, 1970 - 2012 

În 2012, reţeaua urbană română cuprinde 217 oraşe, din care 103 sunt clasificate drept municipii. 

2.5.1.2 Economia naţională 

În ultimii ani, economia României a prezentat o descreştere economică puternică, ca urmare a crizei financiare 

care a afectat majoritatea ţărilor. După o creştere economică semnificativă, un deficit de cont curent mărit şi o 

încetinire a inflaţiei înregistrate în 2007 şi 2008, România s-a confruntat cu cea mai mare scădere a PIB-ului din 

Uniunea Europeană, iar revenirea economiei a inceput treptat, dar modest, inca de la sfârşitul anului 2011. PIB-

ul real a crescut cu 7,3% în 2008, urmat de o cădere puternică de 6,6% in 2009, de scădere ulterioară de 1,1% 

în 2010 si de o usoara crestere de 2.2% in anul 2011 si 0,2% in anul 2012. Valoarea PIB in 2012 a fost de de 

585,2 miliarde lei. 

Sursa: INS 

Diagrama Nr. 2-23  - Creşterea reală a PIB-ului (anul anterior = 100%) 

În 2012, cresterea foarte redusa a PIB-ului a fost marcata de o scadere a sectorului agriculturii  (-22,2%), si de 

usoare crestreri ale  domentiul industriei (0,2%), constructii (2,0%) si servicii (1,9%)..  

Cu privire la structura PIB-ului pe sectoare economice, sectorul serviciilor s-a situat pe primul loc în anul 2012, 

cu o contribuţie de 43,1% adaugată la valoare brută, urmat de industrie cu 29,2%, impozite nete pe profit de 

12,8, construcţii cu 9,2% şi agricultura cu 6,0%. 

Inflaţia de la finalul anului 2012 s-a situat pe o tendinţă descendenta atingand valoarea de 4,95% (media anului 

fiind 3,33%), dupa ce a înregistrat o valoare de 5,79% în 2011 şi de 6,09% în 2010. 
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Populaţia activă economic in gospodarii în 2012 a fost de 9,890 milioane locuitori  (51%) din populaţia totală iar 

rata de angajare (populatia ocupata pe gospodarii este de 42.67%) a fost de 58,3% pentru populaţia cu vârstă 

legală pentru a munci. Această rată este mai mare decât media 56% de NMS-10, dar se situează sub 63,3% 

din ţarile UE-25.  

Rata de angajare (definită ca rata şomajului neînregistrat din populaţia activă totală) a crescut gradual dupa ce 

în 2007 era de 4,1%, de departe cea mai mică valoare din Europa Centrala şi de Est. În 2009 s-a înregistrat o 

rată a şomajului de 6,9%, în 2010 de 7,3%, in 2011 de 7,4% si 2012 valoarea a fost de 7,0%.  

2.5.1.3 Venitul şi cheltuielile gospodăriei 

În 2012 salariul net lunar mediu în România era de 1.512 RON/lună (339,32 €/lună la rata de schimb medie a 

anului 2012), cu o creştere în termeni reali de -0,5%. Pentru anul 2013 este estimată o creştere de 6,4% care 

va conduce la atingerea valorii de 1.615 RON/lună. În anii 2010 si 2011, creşterea reală a salariilor nete a fost 

negativă, după ce în anii 2007 şi 2008 s-au înregistrat creşteri cu peste 15%. Salariile din România sunt foarte 

mici, chiar comparate cu cele din alte ţări ale Europei de Est. Proiectia principalilor indicatori macroecomici 

pentru anul 2013 data publicitatii in iarna lui  2013 de către Comisia Naţională de Prognoză (CNP) prognozează 

o creştere viitoare a salariilor reale pe termen scurt de 0,8%.  

Următoarele cifre prezintă dezvoltarea istorică a salariilor nete medii la nivelul naţional, regiunea Sud şi judeţele 

componente ale regiunii Sud pentru perioada 2008 – 2012 în conformitate cu prognozele CNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: CNP 

Diagrama Nr.2-24 - Salariile medii nete în România şi judeţele selectate, 2008 – 2012 

În ciuda creşterii notabile a nivelurilor de venit, în perioada 2007 – 2008, ulterior în 2009, 2010 si 2011 si  2012 

câştigurile au fost diminuate sau au inregistrat cresteri nesemnificative. În România există diferenţe mari 

salariale, regiunea Sud situandu-se sub media nationala in toata perioada analizata. In cadrul regiunii Sud, 

judetul Giurgiu se situeaza pe locul 3 in ceea ce privest castigurile salariale medii, fiind devansat de judetele 

Arges si Prahova. 

 
Sursa: INS 

Diagrama Nr. 2-25  - Venitul brut mediu per capita din România pe zona de locuire, statutul angajării pentru capul gospodariei şi 

decila venitului, 2011 
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În anul 2011 cheltuielile totale medii ale gospodăriei la nivel naţional erau numai cu puţin sub venitul total al 

gospodariei. Totuşi, disparităţi semnificative există între diferite decile de venit, aşa cum poate fi observat în 

figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS 

Diagrama Nr. 2-26  - Compararea venitului brut mediu al gospodăriei şi cheltuielilor medii ale gospodăriei pe decile de venit în 

România, 2011 

În 2011 venitul mediu al gospodăriei depăşea cheltuielile medii ale gospodăriei în nouă decile superioare de 

venit, proporţia fiind inversată doar în cazul decilei de venit cea mai saracă, astfel indicând precaritatea 

economiilor gospodăriei în cele mai sărace gospodării din România. 

Partea cheltuielilor monetare ca şi procent al cheltuielilor totale ale gospodăriei era 83%, în timp ce procentul 

de 17%, rămas, corespundea contravalorii produselor agrare din resurse proprii. Printre componentele 

cheltuielilor monetare, cea mai mare parte era destinată pentru achiziţionarea alimentelor şi bauturilor (40.09% 

din total), urmate îndeaproape de bunurile non-alimentare şi de servicii (16.4% din total). Cheltuielile pentru 

plata impozitelor (pe venit) şi a contribuţiilor sociale reprezentau 13% din cheltuielile totale monetare. Totuşi, 

diferenţe semnificative există între zonele urbane şi cele rurale. 

Aşa cum este indicat în tabelul de mai jos, partea cheltuielilor monetare pentru gospodăriile urbane a fost 

notabil mai mare prin comparaţie cu cea a gospodăriilor rurale (93% prin comparaţie cu 68%). Aceasta se 

explică în principal prin faptul că gospodăriile rurale îşi acoperă cererea de bunuri de consum prin intermediul 

produselor agrare produse chiar de ele (echivalent cu 35% din cheltuielile totale ale gospodăriei). Categoriile de 

cheltuieli acolo unde gospodăriile din mediul urban aveau cheltuieli semnificativ mai mari decat gospodăriile din 

mediul rural erau cheltuielile monetare pentru servicii (21% prin comparaţie cu 11%) şi impozite şi contribuţii 

sociale (20% prin comparaţie cu 8%). 

Tabel Nr. 2-19 – Structura cheltuielilor totale medii ale gospodariei în România pe zone, 2011 

TIPUL DE CHELTUIELI UNITATEA TOTAL URBAN RURAL 

Cheltuielile totale ale persoanei RON / lună (*) 627 757 537 

Cheltuielile monetare din care: % 84 93 68 

 - alimentare şi băuturi % 20.8 23.6 16.7 

 - bunuri nealimentare % 21.6 22.8 19.8 

 - servicii % 16.4 20.6 10.61 

 - impozite şi contribuţii sociale % 15.8 21.3 7.9 

 - alte cheltuieli monetare % 6 5 9 

Contravaloare consum produse agrare din propriile resurse 2,95 20.4 7.3 39.3 

(*) în preţuri curente; Sursa: INS 

Cheltuielile de consum pe gospodarie pentru alimente şi băuturi (inclusiv cheltuielile monetare şi non-monetare) 

au înregistrat o creştere de 34% în termeni nominali între 2009 şi 2011. Exprimată ca procent din venitul net 

mediu per capita, această categorie de cheltuieli s-a mentinut in jur de 30% in aceasta perioada, aşa cum se 

poate vedea din figura de mai jos. 
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Sursa: INS 

Diagrama Nr.2-27 - Cheltuielile gospodariei medii pentru consumul de alimente şi băuturi, 2009 – 2011 

O cifră la fel de interesantă este reprezentată de partea din cheltuielile gospodăriei urbane pentru plata 

serviciilor municipale (inclusiv apă, canalizare, salubrizare şi alte servicii, termoficare), sub forma procentului 

din venitul net al gospodăriei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS 

Diagrama Nr.2-28 - Cheltuielile gospodariei urbane pentru serviciile municipale de bază ca procent din venitul net al gospodăriei, 

2009 – 2011 

Tendinţele descrise mai sus au putut fi observate în gospodăriile din toate regiunile şi grupurile de venit şi astfel 

ele pot fi interpretate ca un indicator pentru scaderea generală a situaţiei economice şi a condiţiilor de trai ale 

gospodăriilor din România, dar şi pentru descreşterea gradului de acces general la serviciile municipale de 

bază cum ar fi alimentarea cu apă, evacuarea apelor menajere şi termoficarea locală. 

2.5.1.4 Perspective macroeconomice 

Primul deceniu care a urmat schimbărilor politice importante din 1990 a fost caracterizat printr-o criză 

economică şi prin pauperizarea sectoarelor mari din populaţia României. Totuşi, îmbunătăţirile economice 

recente (din 2001 economia României a experimentat şi o creştere economică importantă, dar şi o reducere a 

inflaţiei) şi intrarea României şi UE în 2007 au permis o viziune optimistă asupra dezvoltării politice şi 

economice viitoare a ţării. 

Cea mai recentă perspectivă macroeconomică publicată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP)  - 

previziunea din iarna anului 2013 - se bazează pe presupunerea că mediul de afaceri va deveni din nou pozitiv, 

dupa ce a cunoscut o descrestere puternica şi că creşterea economică a principalilor parteneri comerciali ai 

României se va relansa. 
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Tabel Nr. 2-20 - Prognoză asupra indicatorilor macroeconomici principali pentru România 

INDICATOR UNITATEA 2008 2009 2010 2011 2012 

Rata de creştere a PIB-ului % 7,3 - 6,6 -1,1 2,2 0,2 

Media anuala a inflaţiei % 7,85 5,59 6,09 5,79 3,33 

Rata de schimb RON / € 3,68 4.23 4.21 4,23 4,45 

Sursa: INS, CNP 

Potrivit CNP, în 2011 şi 2012 PIB-ul României a prezentat o creştere reală medie, fata de perioada 2009 - 2010 

cand s-a inregistrat o contractie puternica a economiei.  Prin cresterea PIB-ului in viitor se va ajunge la o 

îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi o reducere a discrepanţelor economice şi sociale dintre Romania şi statele 

membre ale UE. 

Evoluţia pieţei de muncă va fi influenţată semnificativ de dinamica populaţiei totale, de populaţia angajată în 

câmpul muncii şi de numărul de angajaţi (a se vedea tabelul de mai jos). Aşa cum arată prognoza CNP, 

populaţia totală va continua să descrescă cu aproximativ -0,32% anual. Schimbări importante vor avea loc, de 

asemenea, şi cu privire la structura de vârstă a populaţiei care va fi caracterizată de o îmbătrânire viitoare 

demografică, prin reducerea populaţiei tinere sub 15 ani şi prin creşterea populaţiei vârstnice. 

Tabel Nr. 2-21 - Prognoza indicatorilor forţei de muncă în România, 2008 – 2012 

INDICATORI 2008 2009 2010 2011 2012 

Rata populaţiei active (%) 41,7 41,2 40,6 40,7 40,7 

Populaţia activa, rata de creştere (%) 1,2 -1,3 -1,7 -0,2 -0,1 

Rata angajării civile (%) 39,9 38,6 37,5 38,5 38,5 

Rata de creştere a angajării populaţiei (%) 1,6 -3,4 -3,1 2,2 0,2 

Angajaţi, rata de creştere (%) 3,3 -5,4 -8,3 0,7 0,6 

Şomajul înregistrat (%) 4,4 7,8 7,0 5,1 4,6 

Rata şomajului (ILO) 5,8 6,9 7,3 7,3 7,1 

Toate valorile sunt exprimate în %, primele trei randuri sunt variaţii comparate cu anul anterior  
*) în % din populaţia totala 

Sursa: CNP, previziunea de iarna 2013 

În perioada anului 2012 populaţia activă cu vârstă de muncă este similară cu cea din anul 2011, la fel ca şi rata 

angajării civile. 

2.5.2. Profilul socio – economic al Regiunii Sud Muntenia 

2.5.2.1 Structura administrativă 

Regiunea Sud Muntenia cuprinde 7 judeţe: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 

Teleorman şi are o suprafaţă de 34.453 km
2
 (14.54% din suprafaţa României, a treia ca mărime între cele 8 

regiuni. Oraşele şi municipiile sunt concentrate în principal în judeţele Prahova (14), Argeş (7), Dâmboviţa (7) şi 

Ialomiţa (7). La 1 iulie 2013, Regiunea Sud Muntenia cuprindea 48 oraşe, 519 comune şi 2.019 sate. 

Tabel Nr. 2-22 - Structura administrativa a Regiunii Sud la 01 iulie 2013 

Număr oraşe 48 

Din care municipii 16 

Număr comune 519 

Număr sate 2.019 

Cele mai importante oraşe sunt Piteşti (166.594 locuitori), Călăraşi (73.005 locuitori), Târgovişte (88.119 

locuitori), Giurgiu (67.510 locuitori), Slobozia (51.778 locuitori), Ploieşti (227.194 locuitori) şi Alexandria (49.259 

locuitori). 

2.5.2.2 Populaţia 

Cu o populaţie de 3.136.446 locuitori raportată în urma recensământului organizat în luna octombrie 2011, 

Regiunea Sud Muntenia deţine o pondere de 15,59% din populaţia totală a României. Densitatea medie a 

populaţiei a fost 95,3 loc./km
2
, peste media naţională (90,2 loc./km

2
). Cea mai mare densitate a populaţiei a fost 

înregistrată în judeţul Prahova (173,4 loc./km
2
) şi judeţul Dâmboviţa (130,9 loc./km

2
), în timp ce cele mai reduse 

valori, sub media regională, au fost înregistrate în judeţele Argeş (94,3 loc./km
2
), Giurgiu (80,1 loc./km

2
), 

Teleorman (70,4 loc./km
2
), Ialomiţa (64,8 loc./km

2
) şi Călăraşi (61,6 loc./km

2
). 
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În 2012, ponderea populaţiei urbane în Regiunea Sud Muntenia a fost de numai 41,4%, cu 13,6 puncte 

procentuale sub media naţională. Cea mai mare pondere a populaţiei urbane a fost întâlnită în judeţele Prahova 

(50,27%) şi Argeş (47,66%) în timp ce ponderea cea mai redusă a fost înregistrată în judeţele Dâmboviţa 

(30,76%),  Teleorman (33,69%) şi Giurgiu (28.82%) 

În perioada 1990 - 2012, populaţia Regiunii Sud Muntenia s-a redus cu o rată medie de -0,56% pe an, uşor mai 

scăzută faţă de nivelul naţional (-0,55% pe an), în principal ca o consecinţă a sporului natural negativ (decesele 

au depăşit numărul nasterilor începând cu anul 1992) şi a unei migraţii nete negative. 

2.5.2.3 Economia Regională 

Datorită varietăţii teritoriului, caracterizat de o mare complexitate geologică, resursele naturale ale Regiunii Sud 

Muntenia sunt remarcabile. Aceasta din urmă este binecunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru 

câmpurile de petrol de pe Valea Prahovei. De asemenea, există şi resurse naturale de cărbune, sare, gaze 

naturale şi materiale de constructii. Toate aceste resurse au dus la dezvoltarea industriei extractive şi 

prelucratoare. 

In 2012, Regiunea Sud a generat aproximativ 12,49% din produsul intern brut (PIB) naţional. În 2012 creşterea 

economică a acestei regiuni a fost de -1,3%, fata de +0,7% la nivel national.  Pe sectoare, cresterea inregistrata 

fata de anul trecut a fost dupa cum urmeaza: industria -3,4%, agricultura -21,6%, constructiile -0,3% si serviciile 

+4.8%. ,  

Pentru 2013, conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză, se aşteaptă o creştere a produsului intern 

brut de 3,5%, peste media naţională de 2,2%. Estimarea privind creşterea valorii adaugată brută în sectorul 

industrial este de 6,0%, o rată peste media naţională de 3,9%, în agricultură este de 12,2%, peste media 

nationala de 11,9, in timp ce pentru sectorul de construcţii si sectorul serviciilor, cresterea la nivel regional este 

aceeasi cu cea la nivel national de 1%, respective 1,4%.   

Scaderea economică înregistrată în ultimii ani a avut impact inclusiv asupra ocupării civile, care s-a diminuat in 

anul 2012 cu 17.600 personae fata de anul 2011. 

Rata şomajului în Regiunea Sud Muntenia inregistrata în anul 2012 a fost de 6,9%, peste valorile înregistate la 

nivel naţional de 5,4%.  

Câştigul salarial mediu brut şi cel net din Regiunea Sud Muntenia au crescut în mod continuu în termeni 

nominali începând din anul 2005, cu rate situate în general sub mediile naţionale, (excepţie anul 2006 şi anul 

2010 când creşterile au fost puţin peste mediile naţionale). 

Tabel Nr. 2-23 - Evoluţia salariilor nete ale gospodăriilor în Regiunea Sud Muntenia, 2008– 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Salariul mediu net:      

- în preţuri curente RON / lună 1.220 1.294 1.303 1.321 1.368 

- variaţia anuală nominal (%) +17,4 6,1% 0,7% 1,4% 3,6% 

- media naţionala (%) +17,7 4,0% 2,2% 3,8% 4,7% 

Sursa: CNP 

Conform CNP, în 2012, salariile nete în Regiunea Sud Muntenia au fost de 1.368 RON/ luna (preţuri curente), 

situându-se sub media naţională (1.512 RON/lună) şi la un nivel apropiat de Regiunea Sud-Vest (1.386 

RON/luna). Disparităţi majore există între judeţele Regiunii Sud Muntenia, judeţul Arges prezentând cel mai 

ridicat nivel al salariului mediu net (1.495 RON/lună) iar judeţul Teleorman pe cel mai redus (1.163 RON/lună) 

2.5.2.4 Politica de Dezvoltare Regională 

Ministerul Integrării Europene (MIE) a publicat “Programul Operaţional Regional 2007–2013” (POR) în Aprilie 

2006. Principalul scop al acestui program este crearea unor oportunităţi economice şi de dezvoltare în toate 

zonele judeţului, dar în special în zonele sărace. Repartizarea fondurilor disponibile a fost diferenţiată în cadrul 

regiunilor. Astfel, anumite zone şi regiuni mai puţin dezvoltate au primit sume mai mari de bani pentru a se 

preveni mărirea disparităţilor economice şi sociale existente deja în aceste regiuni. În consecinţă, Regiunea 

Sud Muntenia a primit 630 milioane Euro pentru perioada 2007 – 2013, ceea ce înseamna 14.3% din totalul 

fondurilor disponibile. 
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Cu toate acestea, unele zone ale Regiunii Sud Muntenia au fost declarate zone defavorizate sau “zone în 

dificultate”. Problemele vizează în principal restructurarea industriei miniere, precum şi modificări în industria 

metalurgică şi constructoare de maşini. 

Infrastructura de transport în această regiune se află într-o condiţie bună; cel puţin în ceea ce priveşte reţeaua 

de drumuri naţionale. Este necesară în continuare îmbunătăţirea sistemului de drumuri judeţene şi comunale. În 

anumite zone, acoperirea reţelei feroviare necesită de asemenea extindere şi îmbunătaţire. 

În general, priorităţile POR sunt: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale; 

 Consolidarea mediului de afaceri regional şi local; 

 Dezvoltarea turismului regional şi local; 

 Dezvoltare urbană durabilă; 

 Asistenţa Tehnică. 

2.5.2.5 Previziuni macroecomice pentru Regiunea Sud Muntenia 

În cadrul celei mai recente prognoze macro-economice la nivel regional publicată de CNP, creşterea medie 

reală a PIB-ului Regiunii Sud Muntenia a fost estimată a fi 3,1% în 2011 şi -0,6% în 2012.  

PIB/cap de locuitor în această regiune a crescut faţă de anii precedenţi şi acum regiunea este pe poziţia 3 din 

cele 8. Pentru perioada 2009 – 2012, populaţia ocupată civilă a inregistrat scaderi nesemnificative, in schimb 

rata somajului si numarul de someri au crescut ingijorator in anii 2009 – 2010. Incepand cu anul 2011 situatia a 

inceput sa se imbunatateasca, rata somajului ajungand la 7,1% in 2012, cu peste 2 puncte procentuale mai 

redus fata de anul 2009. Evolutiile principalilor indicatori economici conform Comisiei Naţionale de Prognoză 

sunt rezumate în tabelul următor. 

Tabel Nr. 2-24 - Evoluţia principalilor indicatori economici din Regiunea Sud Muntenia, 2008 – 2012 

 U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 

Creşterea reală a PIB % 9,2 -3,1 - 4,0 3,1 -0,6 

PIB / cap de locuitor - % din media 

naţională 

Euro 

% 

5.335 

82,1 

4.700 

85,3 

4.819 

83,0 

5.160 

83,9 

5.135 

83,3 
Ocuparea civila (media) - rata 

anuală de creştere 

Mii persoane 

% 

1.185,5 

-0,1 

1.156,5 

-2,4 

1.138,9 

-1,5 

1.126,5 

-1,1 

1.128,0 

0,1 

Salariul mediu net RON 1.220 1.294 1.303 1.321 1.368 

Şomaj Mii persoane 65,5 120,3 111,1 80,2 87,9 

Rata şomajului % 5,2 9,5 8,8 6,7 7,1 

2.5.3. Profilul socio – economic al judeţului Giurgiu 

Judeţul se află în sud estul României, la graniţa cu Bulgaria, la o distanţă de 65 km la sud de capitala Bucureşti; 

el este situat în lunca Dunării, pe malul stang al fluviului Dunărea. Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a 

ţării, în cadrul marii unităţi geografice numită Câmpia Română şi este strabatut de paralela 43°53` latitudine 

nordică şi meridianul 25°59` longitudine estică. Are o suprafaţă de 3.526 km
2
 şi se învecinează la Est cu judeţul 

Călăraşi, la Vest cu judeţul Teleorman, la Nord-Est cu municipiul Bucureşti, la Nord cu judeţul Dâmboviţa, la 

Nord-Vest cu judeţul Argeş, iar la Sud, pe o lungime de 72 km, fluviul Dunărea îl desparte de Bulgaria. 

2.5.3.1 Structura administrativă 

Din punct de vedere teritorial-administrativ, judeţul Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu, oraşul Bolintin-Vale, 

oraşul Mihăileşti şi 51 de comune cu 167 sate. El face parte din cele 7 judeţe care alcătuiesc Regiunea Sud 

Muntenia. Reşedinţa judeţului este municipiul Giurgiu, vechi vad comercial la Dunare al Ţării Româneşti, situat 

la 65 km de capitala ţării pe drumul european E70 ce leagă vestul Europei de zona balcanica si de Orientul 

Mijlociu. Orasul, legat prin întreaga sa activitate din trecut si prezent de Dunare, se cere a fi valorificat si prin 

obiectivele antropice, nu numai ca escala sau punct de plecare spre si dinspre Bucuresti. 

Tabel Nr. 2-25 - Structura administrativă a judeţului Giurgiu la 01iulie 2013 

Număr oraşe 3 

Din care municipii 1 

Număr comune 51 

Număr sate 167 
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2.5.3.2 Populaţia 

Conform rezultatelor recensământului populaţiei şi al locuinţelor din octombrie 2011, populaţia stabilă a 

judeţului Giurgiu, este de 281.422 persoane. Din totalul populaţiei, 82.205 persoane locuiesc în mediul urban 

(29,21%) şi 199.217 persoane locuiesc în mediul rural (70,79%). Densitatea populaţiei judeţului este de 84,5 

locuitori/km². Potrivit liberei declaratii a persoanelor recenzate, 96,03% din populatia judetului sunt români, 

3,89% sunt rromi, iar 0,08% sunt alte etnii. Dupa religie populaţia este preponderent ortodoxă (98,5%).  

Tabel Nr. 2-26 - Dezvoltarea istorică a populaţiei pentru judeţul Giurgiu, 1992 - 2012 

 1992 1996 2000 2007 
2011 

(recensamant) 

RATA MEDIE 

CREŞTERE 

1992 – 2011 % 

pe an 

VARIAŢIA 

TOTALĂ 1992 – 

2011 (%) 

Populaţia totală 311.671 300.615 294.000 283.408 281.422 -9,71% -0,44% 

Populaţia urbană 93.714 92.207 90.470 88.347 82.205 -12,28% -0,56% 

 - Giurgiu 74.777 73.621 71.893 68.923 61.353 -17,95% -0,82% 

 - Bolintin Vale 11.500 11.459 11.469 12.127 12.929 12,43% 0,56% 

- Mihăileşti 7.437 7.127 7.108 7.297 7.923 6,53% 0,30% 

Populaţia rurală 217.957 208.408 203.530 195.061 199.217 -8,60% -0,39% 

Sursa: INS  

Potrivit statisticilor oficiale ale INS, între 1992 şi 2011 populaţia totală a judeţului Giurgiu s-a redus cu o medie 

de -0,44% pe an, ceea ce însumează o scădere de 9,71% pentru întreaga perioadă. Scăderea medie anuală a 

populaţiei din judeţul Giurgiu a fost cu puţin mai mare decât media naţională (-0,554%). Totuşi, trebuie 

menţionat că declinul puternic al populaţiei din perioada menţionată a avut loc pentru oraşele principale ca 

Giurgiu (-0.56% pe an). Populaţia rurală a înregistrat o scădere de 0,39% pe an. Orasele Bolintin Vale si 

Mihailesti au inregistrat o creste anuala de 0,56%, respective 0,30%. 

Judeţul Giurgiu are un nivel scăzut de urbanizare, 29,21% din totalul populaţiei trăind în mediul urban şi 70,79% 

trăind în sate şi comune. Aceste valori sunt comparabile cu media naţională, dar mai scăzute decât media 

regională, care arată că 58,56% din populaţie trăieşte în mediul urban. 

2.5.3.3 Economia judeţului Giurgiu 

În 2012 judeţul Giurgiu avea un PIB de aproximativ 5.741,5 milioane RON (preţuri curente), ceea ce reprezintă 

7,9 % din PIB-ul regional. PIB-ul per capita era de 4.593 Euro, mult sub mediile naţionale şi regionale. 

Tabel Nr. 2-27 - Evoluţia PIB-ului pentru judeţul Giurgiu 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Judeţul Giurgiu 

PIB (mil. RON preţuri curente) 2.647,1 3.640,3 3.905,6 5.274,2 5.609,0 5.741,5 

PIB per capita (Euro) 2.799 3.498 3.278 4.472 4.741 4.593 

Regiunea SUD 

PIB (mil. RON preţuri curente) 53.013,5 64.535,4 65.141,8 66.114,8 70.092,0 73.932,8 

PIB per capita (Euro) 4.722 5.335 4.700 4.819 5.160 5.135 

(*) în preţuri curente 
Sursa: datele CNP 

Tabel Nr. 2-28 - Indicatorii forţei de muncă în judeţul Giurgiu, 2012 

INDICATORI JUDEŢUL GIURGIU  REGIUNEA SUD ROMÂNIA 

Angajarea civilă (mii locuitori) 85,88 1.127,6 8.116,0 

 - % din populaţia locală 47,4 39,8 39,0 

 - % variaţie comparată cu 2011 +0,1 0,1 0,5 

Numărul mediu de angajări 30,8 517,2 4.430 

 - % variaţie comparată cu 2011 -0,9 0,9 -0,6 

Rata şomajului (%) 6,1 7,1 5,6 

Sursa: INS, CNP 

Ca şi în restul ţării, datorită procesului de restructurare economică din anii ’90, rata şomajului a crecut rapid în 

judeţul Giurgiu, în principal ca o consecinţă a reducerii activităţii industriale. A existat o perioadă în care rata 

şomajului a scăzut, însă criza mondială care a afectat şi România, a condus din nou în perioada 2011 – 2012 la 

o creştere a şomajului. Toţi indicatorii pentru forţa de muncă arată că dezvoltarea economică a judeţului Giurgiu 

este mai lentă decât media naţională şi regională. 
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Cu privire la aspectele venitului, urmând tendinţei naţionale, salariul mediu net din Giurgiu a crescut continuu în 

termeni nominali din 2008 până în prezent. Cu toate acestea în termeni reali, creşterea salariilor in anii 2010 si 

2011 a fost negativă, înregistrând din nou o creştere în anul 2012. 

Tabel Nr. 2-29 - Dezvoltarea salariului mediu net în judeţul Giurgiu, 2008 – 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Salariul mediu net 1.161 1.265 1.254 1.236 1.346 

Sursa: INS  

Activitatea economică a municipiului Giurgiu s-a dezvoltat, fiind favorizată de situarea sa la intersecţia marilor 

drumuri europene şi pe artera hidrografică a Dunării. În economia judeţţului Giurgiu se disting ca activităţi cu 

pondere semnificativă, agricultura, industria şi comerţul. În cadrul industriei judeţului reprezentative sunt: 

industria alimentară, a băuturilor şi tutunului, producţia de energie electrică şi termică, captarea, tratarea şi 

distribuţia apei, extracţia petrolului şi gazelor naturale, industria textilă şi a confecţiilor din textile, chimică. De 

asemenea agricultura este reprezentată în judeţ prin: creşterea animalelor - bovine, porcine- avicultură, 

piscicultură, creşterea struţilor (în Giurgiu aflându-se cea mai mare ferma de  struţi din Europa şi singura 

deţinătoare de abator propriu), cultivarea terenurilor agricole. 

Structura economică a judeţului este alcatuită din: 

 Industrie – pondere total industrie – cca. 11,84% 

 extractivă – pondere 0,32%; 

 alimentară şi a băuturilor alcoolice – pondere 5,66%; 

 pielăriei şi textile – pondere 0,48%; 

 confecţii şi îmbrăcăminte – pondere 1,04 %; 

 pielăriei şi încăltămintei – pondere 0,22%; 

 prelucrarea lemnului – pondere 0,83%; 

 producţie de mobilier – pondere 0,80%; 

 edituri, poligrafie – pondere 0,34%; 

 chimică – pondere 0,40%; 

 produse minerale, nemetalice – pondere 0,42%; 

 metalurgică – pondere 0,18%; 

 construcţii metalice – pondere 1,07%; 

 maşini şi echipamente - pondere 0,08%. 

 Servicii - pondere total servicii – cca. 64,43% 

 recuperare deşeuri – pondere 1,04%; 

 energie electrică şi termică procesare şi distribuire – pondere 0,06%; 

 unităţi de salubritate – pondere 0,06%; 

 comerţ – pondere 61,05%; 

 turism – pondere 0,21%; 

 alte servicii – pondere 2,00%. 

 Alte activităţi - pondere total servicii – cca. 23,73% 

 unităţi agricole – pondere 6,79%; 

 unităţi silvice – pondere 0,21%; 

 construcţii – pondere 7,39%; 

 transporturi – pondere 9,34%. 

2.5.3.4 Profilul economic al principalelor zone urbane din zona proiectului 

GIURGIU 

Municipiul Giurgiu, reşedinţa judeţului Giurgiu, are o populaţie totală de 60.369 locuitori (conform 

recensământului din 2011) şi o suprafaţă totală de 4.862 ha din care 2.154 ha intravilan. Municipiul este situat 

la 65 km de Bucureşti şi este un port fluvial important şi un punct de frontieră cu Bulgaria, formând o 

Euroregiune cu oraşul vecin, bulgar, Ruse. În anul 1996 a luat fiinţţă, prin Hotarare de Guvern, “Zona Liberă 

Giurgiu“ amplasată în partea de sud-est a municipiului Giurgiu, pe o suprafaţă de 15654 ha, cu posibilităţi de 

extindere, care s-a transformat începând cu 01.06.2004 în societate comercială pe acţiuni. Înfiinţarea “Zonei 

Libere Giurgiu“ a creat posibilităţi noi pentru dezvoltarea tuturor activităţilor economice. Astfel, agenţii economici 

au construit aici spaţii adecvate pentru desfăţurarea unor activităţi de: asamblare calculatoare, producţie oţeluri 

speciale, producţie confecţii şi accesorii, prelucrare profile PVC, condiţionare cereale, depozitare, manipulare 
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mărfuri diferite categorii, s.a.. Facilităţile oferite de Zona Liberă atrag interesul investitorilor români şi străini, 

care prin concesionarea şi închirierea de spaţii desfăşoară activităţi de producţie, comerţ şi servicii. 

Giurgiu este un important centru de tranzit rutier, feroviar şi fluvial. Municipiul se afla pe traseul coridorului de 

transport Pan-European nr. 9, Dunărea şi canalul Rhinn Mein Dunare îl leagă pe cale fluvială de 9 ţări, de 

Marea Neagră şi de Marea Nordului. Magistrala feroviară Pan-Europeană care porneşte de la Ostende (Belgia) 

trece prin Berlin, Praga, Budapesta, Bucureşti, Giurgiu, Ruse, Sofia, Istambul sau, prin Salonic se face legatura 

cu Atena. 

Oraşul Giurgiu a devenit foarte atractiv atât pentru investitorii români, cât şi pentru cei straini, cu atât mai mult 

cu cât a participat la "Programul de de reglementare a procedurilor de autorizare şi funcţionare a IMM-urilor, 

program coordonat şi monitorizat de IRIS CENTER Bucureşti, USAID şi Ambasada SUA la Bucureşti. 

Potenţialul forţei de muncă al municipiului este de aproximativ 35.000 persoane. 

La Giurgiu funcţionează societăţi comerciale cu profil de construcţii de maşini, utilaje şi piese de schimb pentru 

foraj, transporturi rutiere, feroviare şi fluviale, construcţii civile, industriale, prefabricate din beton armat, mobilier 

din lemn, produse chimice (vulcacite, mase plastice, detergenţi, înălbitori, coloranţi), alimentare (carne şi 

preparate din carne, ulei, conserve din legume şi fructe, lactate, produse de panificaţie, biscuiţi, produse 

piscicole, bauturi alcoolice), textile (ţesături bumbac, tip bumbac, confecţii, covoare), comerţ şi servicii. 

BOLINTIN VALE 

Oraşul Bolintin Vale are o populaţie totală de 12.820 locuitori (conform recensământului din 2011). Este al 

doilea oraş ca mărime din judeţ, după Giurgiu şi este situat la 90 km de acesta şi la 23 km de oraşul Bucureşti. 

Comerţul - în sectorul comercial (unde ponderea o are capitalul privat) s-a înregistrat o tendinţă ascendentă, 

reflectată în cifra de afaceri. Activitatea comercială a reprezentat o tradiţie a localităţii. În Bolintin se desfăşoară 

încă din 1893 un târg duminical, care reuneşte comercianţi ce oferă o gamă largă de produse agricole, 

alimentare, materiale pentru construcţii, mobilă, produse de fierărie şi olărit. De asemenea există o piaţă zilnică 

unde îşi vând marfa micii producători: fructe, legume, lactate, produse din carne. Problema majoră a comerţului 

din Bolintin-Vale este aceea că se desfăşoară în spaţii neadecvate (chioşcuri, gherete), 50% dintre comercianţi 

fiind în această situaţie. 

În oraşul Bolintin se află instituţii ce asigură servicii în domeniul public: Poştă, Romtelecom, Judecătorie, Casă 

de Economii şi Consemnaţiuni, Casă de Ajutor Reciproc, o agenţie a Băncii Comerciale Române şi una a băncii 

Raiffeisen Bank, filială a Casei de Pensii, filială a Societăţii de Asigurări. 

Evoluţia sectorului privat - activitatea economică a oraşului Bolintin-Vale poate fi considerată superioară celei 

din localităţile învecinate, dar problemele existente la nivelul întregii economii româneşti se reflectă şi asupra 

economiei locale. 

Firmele cele mai importante cu profil comercial pentru raza oraşului sunt: 

 SCTRANSGHEORGHESRL 

 SCOILARGENTASRL 

 AS PANIROM SRL. 

Există 210 unităţi comerciale, 3 restaurante, 25 unităţi prestatoare de servicii. 

În oraşul Bolintin Vale sunt prezente toate tipurile de activităţi economice, acoperindu-se majoritatea 

necesităţilor localităţii (mai puţin industria grea) prin produse agricole, industrie uşoară, comerţ. Există 5 unităţi 

care se ocupă cu lucrări de construcţii: EXPRESCONSTRUCT ANK SRL, N.B.G. SRL, MARINEX SRL, A&A 

CONSTRUCT SRL, DEXTER SRL, 2 unităţi de fabricarea a produselor de uz gospodăresc: ATOR 

INTERNATIONAL SRL şi MCI INVEST SRL; există 3 unităţi cu activitate de comerţ: TRANS GHEORGHE SRL, 

OILARGENTA SA, SC CONSUMCOOP SRL, o unitate cu activitate de tăbăcire şi finisare piei: HERIMEX SRL, 

o unitate de producţie şi prelucrare a cărnii: MI GOLD IMPEX SRL, o unitate de fabricare a produselor din lemn: 

ARCADIA SRL, o unitate de fabricare produse de panificaţie: AS PANIROM SRL. Mai există şi o unitate cu 

activitate de transportuir rutiere de mărfuri: MULTISORT SRL. 

MIHĂILEŞTI 

Oraşul Mihăleşti are o populaţie totală de 7.863 locuitori (conform recensământului din 2011) şi o suprafaţa 

totală de 5.600 ha, din care intravilan 644 ha. Este al treilea oraş ca mărime din judeţ, după Giurgiu şi este 

situat la 57 km de acesta şi la 64 km de oraşul Bucureşti. 
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2.6. EVALUAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ŞI LEGAL 

2.6.1. Cadrul administrativ general 

La nivel naţional, în domeniul protecţiei mediului, Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice (MMSC) este 

entitatea cu atribuţii în privinţa dezvoltării politicilor în domeniul protejării mediului înconjurător, a Strategiei 

Naţionale de mediu şi a documentelor legislative din domeniu. 

Responsabilitatea implementării acestor politici aparţine Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului (unitate 

subordonată MMSC), reprezentată în teritoriu prin cele şapte Agenţii Regionale de Protecţia Mediului 

(Bucureşti, Craiova, Piteşti, Sibiu, Timişoara, Cluj Napoca, Bacău, Galaţi) şi Agenţiile Judeţene de Protecţia 

Mediului. Principalele responsabilităţi ale acestei instituţii la nivel central sunt elaborarea de planuri în domeniul 

protecţiei mediului înconjurător, inclusiv planurile naţionale de management al deşeurilor, identificarea şi 

selectarea proiectelor prioritare în domeniu; instituţia are rol consultativ pe lângă Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. Agenţiile Judeţene de Protecţia Mediului monitorizează factorii de mediu şi emit acorduri / avize de 

mediu pentru activităţile cu impact asupra mediului. 

La nivel naţional, următoarele instituţii publice deţin responsabilităţi cu efecte directe sau indirecte asupra 

protecţiei mediului înconjurător. 

 Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice: 

 monitorizează delegarea gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare; 

 controlează activitatea operatorilor de servicii de apă şi canalizare în privinţa respectării 

indicatorilor de performanţă, ajustării periodice a tarifelor, asigurării protecţiei utilizatorilor, 

exploatării eficiente a patrimoniului public şi/sau privat din domeniul serviciilor de apă şi 

canalizare; 

 are rol consultativ cu privire la restricţionarea alimentării cu apă a utilizatorilor pe o anumită 

perioadă de către operatori în situaţiile de restricţionări justificate la sursa de apă, la 

racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi sau de efectuare a lucrărilor de 

întreţinere planificate; 

 autorizează operatorii de servicii; 

 aprobă tarifele şi ajustările de tarife la cererea operatorilor sau a autorităţilor locale; 

 elaboreaza normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor şi serviciilor de 

apă şi canalizare; 

 controlează lucrările, construcţiile, instalaţiile sau activităţile privind serviciile de apă şi 

canalizare pentru conformarea cu cerinţele legislaţiei în vigoare. 

 Ministerul Finanţelor Publice: 

 responsabil pentru managementul finanţelor publice la nivel naţional; 

 monitorizează implementarea programelor ISPA / Fonduri de Coeziune din domeniul protecţiei 

mediului ţnconjurator. 

 Ministerul Sănătăţii: 

 elaborează programele naţionale de sănătate publică; 

 supervizează şi monitorizează impactul managementului deşeurilor asupra sănătăţii umane 

(inclusiv deşeuri provenind din activitatea de apă şi canalizare). 

2.6.1.1 Fundamentul Autorităţilor Publice din România 

În baza articolului 3 din Constituţia României, teritoriul românesc este organizat pe judeţe, oraşe şi comune. 

Există 42 de judeţe, 321 oraşe dintre care 103 sunt municipii (inclusiv capitala Bucureşti) şi 2.860 comune. În 

conformitate cu Constituţia României, autorităţile publice trebuie să aplice legislaţia în vigoare şi, în plus, au 

rolul de a oferi servicii publice, conform legislaţiei. În această privinţă, există două categorii principale de 

Administraţie Publică. 

 Administraţia Publică Centrală (Guvern, Ministere, Instituţia Prefecturii, alte organe centrale); 

 Administraţia Publică Locală (Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Primăria, Serviciile Publice Locale). 

Consiliul Judeţean are rolul de coordonare a Consiliilor Locale din municipalităţile, oraşele şi comunele din 

cadrul judeţului. 
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2.6.1.2 Gestionarea şi implementarea Fondurilor UE 

România beneficiază de Cadrul Comunitar de Asistenţă (CSF), în baza Planulului Naţional curent de 

Dezvoltare. CSF este un contract încheiat între Comisia Europeana şi Statul Membru, care stabileşte direcţia şi 

volumul suportului financiar, în cadrul Fondurilor Structurale, pentru implementarea iniţiativelor de dezvoltare. 

CSF constă în priorităţile care pot fi atinse prin cel puţin un Program Operaţional. Comitetul Naţional pentru 

Coordonarea procesului de pregătire şi administrare a instrumentelor structurale, la care se va face referire mai 

târziu sub numele de „Comitetul Naţional de Coordonare” este comitetul responsabil cu asigurarea coordonării 

eficiente a procesului care urmează a fi implementat. 

Aceasta se face la nivel naţional, pentru procesul de pregătire a cadrului principal legislativ, instituţional şi 

procedural cu scopul implementării instrumentelor structurale, în conformitate cu angajamentele asumate de 

România prin negocierile de la Capitolul 21 "Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale". 

Programele Operaţionale (PO-uri) sunt documente aprobate de CE, specificând implementarea priorităţilor 

sectoriale (determinate în Planul National de Dezvoltare), spre a fi finanţate prin intermediul CSF. Procedurile 

specifice operationale si de management, tinând de implementarea PO-urilor, sunt descrise în detaliu în cadrul 

Completării Programului, care a fost pregătit de Autoritatea Conducătoare. 

Hotarârea Guvernului Nr. 497/2004 din aprilie 2004 stabileşte managementul, coordonarea şi implementarea 

responsabilităţilor privind fondurile de post-aderare la UE şi documentele strategice. Construcţia cadrului 

principal instituţional privind politica de coeziune şi instrumentele structurale din România a fost demarată prin 

decizia Guvernului nr. 497/2004, referitoare la stabilirea cadrului principal instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi conducerea instrumentelor structurale, care a stabilit următoarele: 

 cadrul instituţional pentru nivelul Autorităţilor Manageriale, Autorităţilor de plată şi Organizaţiilor 

Intermediare; 

 principalele atribuţii ale Autorităţilor Manageriale pentru Cadrul Comunitar de Asistenţă, Autoritatile 

de Conducere pentru Programele Operationale, Autoritatile de Conducere pentru Fondul de 

Coeziune şi Autorităţile de plată, pe baza normelor comunitare; 

 obligatia tuturor Autorităţilor de conducere, Autorităţilor de plată şi Organizaţiilor Intermediare de a 

stabili unităţile de audit; 

 obligaţia de a respecta principul separării globale a funcţiilor; 

 flexibilitatea suficienta a cadrului instituţional, funcţia dezvoltării viitoare a politicii de coeziune şi 

viitoarea realizare a programului; 

Hotarârea Guvernului nr. 497/2004 a fost modificata şi înlocuită cu HG nr. 1179/2004. 

2.6.2. Cadrul legal 

2.6.2.1 Legislaţia naţională 

Tabel Nr. 2-30 – Legislaţie naţională 

NR. ACT 

NORMATIV 

DENUMIRE / 

PUBLICARE 

MONITORUL OFCIAL 

SCURTĂ DESCRIERE 

REGLEMENTĂRI DE MEDIU GENERALE 

Ord. nr. 135 din 10 

Februarie 2010 

M.O. Oficial 274 din 27 

Aprilie 2010  

Aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private. 

OUG nr. 68 din 

2007 

M.O. nr. 446 din 29 

Iunie 2007 

Definirea şi descrierea modalităţii de aplicare a evaluării impactului cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. 

Ord. nr. 995 din 21 

Septembrie 2006 

M.O. nr. 707 din 5 

August 2004 

Aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa 

Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

Ord. nr. 117 din 2 

Februarie 2006 

M.O. nr.l 186 din 27 

Februarie 2006 

Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe. 
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Legea 137/1995 

republicata in 

2000 

Legea protectiei 

mediului /  

M.O. nr.70 din 17 

Februarie 2000 

Reglementeaza domeniul protecţiei mediului pe baza principiilor şi 

elementelor dezvoltării durabile a societăţii. Stabileşte procedura de 

evaluare a impactului asupra mediului, regimul substanţelor şi deşeurilor 

periculoase precum şi al altor deşeuri; regimul îngrăşămintelor chimice şi 

al pesticidelor; regimul privind asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor 

ionizante şi securităţii surselor de radiaţii; protecţia resurselor naturale şi 

conservarea biodiversităţii; protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice; 

protecţia atmosferei; protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor 

terestre; regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii; protecţia 

aşezărilor umane;  

  

atribuţiile şi răspunderile autorităţilor pentru protecţia mediului; obligaţiile 

persoanelor fizice şi juridice; sancţiunile pentru încălcarea prevederilor 

legii protecţiei mediului; lista activităţilor care sunt supuse procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului şi / sau 

autorizaţiei de mediu. 

HG 918/2002 

Hotarare privind 

stabilirea procedurii 

cadru de evaluare a 

impactului asupra 

mediului si pentru 

aprobarea listei 

proiectelor publice sau 

private supuse acestei 

proceduri /  

M.O. nr. 686 din 17 

Septembrie 2002 

Hotararea stabileste procedura cadru de evaluare a impactului asupra 

mediului, aplicata in scopul emiterii acordului de mediu, pentru anumite 

proiecte publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra 

mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor. Evaluarea 

impactului asupra mediului este parte integranta din procedura de 

obtinere a acordului de mediu. 

Anexa 1 contine lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra 

mediului. Anexa 2 contine lista proiectelor pentru care trebuie stabilita 

necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului. Anexa 3 

contine criteriile de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii 

impactului asupra mediului. Anexa 4 contine lista informatiilor solicitate 

titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluarii impactului asupra 

mediului. 

OM 860/2002 

Procedura de evaluare 

a impactului asupra 

mediului si de emitere a 

acordului de mediu /  

M.O. nr. 52 din 30 

Ianuarie 2003 

Obiectul procedurii elaborata de Ministerul Mediului si Gospodaririi 

Apelor il constituie reglementarea conditiilor de solicitare si obtinere a 

acordurilor de mediu pentru proiectele cu impact semnificativ asupra 

mediului inconjurator. Solicitarea acordului de mediu este obligatorie 

pentru proiecte de investitii noi si modificarea substantiala a celor 

existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitatilor 

cu impact semnificativ asupra mediului, stabilite prin HG nr. 918/2002, 

privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului si 

pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei 

proceduri. Anexa I.1 contine lista proiectelor si activitatilor supuse 

obligatoriu evaluarii impactului asupra mediului. Anexa I.2 contine lista 

proiectelor de activitati supuse etapei de incadrare in vederea stabilirii 

necesităţii evaluarii impactului asupra mediului. 

HG 1076/2004 

Stabilirea procedurii de 

realizare a evaluarii de 

mediu pentru planuri si 

programe /  

M.O. nr. 707 din 5 

August 2004 

Hotararea stabileste procedura de realizare a evaluarii de mediu, aplicata 

in scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptarii planurilor si 

programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind 

rolul autoritatii competente pentru protectia mediului, cerintele de 

consultare a factorilor interesati si de participare a publicului. 

Se supun evaluarii de mediu toate planurile si programele care: 

a) se pregatesc pentru urmatoarele domenii: agricultura, silvicultura, 

pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie 

a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodarirea 

apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regionala, amenajarea 

teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor; ori care 

b) afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale 

de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 462/2001. 
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Legea 22/ 2001 

Legea pentru ratificarea 

Conventiei privind 

evaluarea impactului 

asupra mediului in 

context transfrontiera, 

adoptat[ la Espoo la 25 

Februarie 1991 /  

M.O. nr. 105 din 1 

Martie 2001 

Legea prevede continutul documentatiei pentru evaluarea impactului 

asupra mediului, criterii generale aplicabile in determinarea semnificatiei 

impactului asupra mediului, procedura de notificare a activitatilor 

susceptibile sa aiba un impact transfrontiera negativ semnificativ, lista 

cuprinzand activitatile propuse, procedura de investigare pentru a vedea 

daca o activitate propusa este sussceptibila sa aiba impactv 

transfrontiera semnificativ, consultare si informare a publicului interesat, 

continutul acordurilor bilaterale sau multilaterare si procedura de arbritaj. 

REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI NATURII 

Ord. nr. 19 din 13 

Ianuarie 2010 

M.O.nr. 82 din 8 

Februarie 2010 

Aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor 

potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate 

de interes comunitar 

Ord. nr. 135 din 10 

Februarie 2010 

M.O.nr. 274 din 27 

Aprilie 2010 

Stabileste metodologia si  etapele necesare parcurgerii procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi 

private. 

O.U.G. nr. 

154/2008 

M.O. 787 din 25 

Noiembrie 2008 (M. Of. 

787/2008) 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006 

O.U.G. nr. 

68/2007 

M.O. nr. 446 din 29 

Iunie 2007 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006 .  Ordonanţa de urgenţă stabileşte cadrul 

de reglementare al răspunderii de mediu, bazată pe principiul "poluatorul 

plăteşte", în scopul prevenirii şi reparării prejudiciului asupra mediului. 

Ord. nr. 1.964 din 

13 Decembrie 

2007 

M.O. nr. 98 din 7 

Februarie 2008 

Instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 

comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 

in România 

Legea 13/1993 

Conventia privind 

conservarea vietii 

salbatice si a habitatelor 

naturale în Europa /  

M.O. nr. 283 din 7 

Decembrie 1993 

Legea transpune in legislatia romaneasca Conventia privind conservarea 

vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 

19 Septembrie 1979. 

Legea 462/2000 

Regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a 

florei si faunei salbatice 

/  

M.O. nr. 433 din 2 

August 2001 

Garantarea conservarii si utilizarii durabile a patrimoniului natural. 

Reglementeaza: asigurarea diversitati biologice, prin conservarea 

habitatelor naturale, a florei si faunei slbatice; mentinerea sau restabilirea 

intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor si a speciilor din flora si 

fauna salbatica; constituirea, organizarea si extinderea retelei nationale 

de arii naturale protejate, precum si reglementarea regimului acestora; 

masurile pentru ocrotirea si cosnervarea speciilor animale si plante 

salbatice periclitate, vulnerabile, endemice si rare, precum si cele pentru 

protectia formatiunilor geomorfologice si peisagistice de interes ecologic, 

stiintific, estetic, cultural si de alta natura, a bunurilor naturale de interes 

speologic, paleontologic, geologic antropologic si a altor bunuri naturale 

cu valoare de patrimoniu natural, existente in perimetrul ariilor naturale 

protejate si/sau in afara acestora. 

Legea 5/2000 

sectiunea III 

Planul de amenajare a 

teritoriului national /  

M.O. nr. 152 din 12 

Aprilie 2000 

Planul national de amenajare a teritoruiului national – Sectiunea III se 

refera la zone protejate. Legea evidentiaza zonele naturale protejate de 

interes national si identifica valorile de patrimoniu cultural national, care 

necesaita instituirea de zone protejate pentru asigurarea protectiei 

acestor valori. In anexa sunt prezentate zonele naturale protejate de 

interes national si monumentele naturii, precum si gruparea geografica si 

localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate. 

REGELEMENTĂRI ÎN DOMENIUL APEI 



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-45 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

Legea 

107/1996 

Legea apelor /  

M.O. nr. 224/8 

Octombrie 1996 

Stabileste: regimul de folosire a apelor, regimul de folosire a albiilor, 

regimul de servituti si de exploatare. In domeniul gospodaririi apelor 

prevede cunoasterea resurselor de apa, protectia albiilor, a malurilor si a 

lucrarilor de gospodarire a apelor, amenajarea baz. hidrografice, regimul 

lucrarilor care se construiesc pe ape  sau care au legatura cu apele,  

apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase 

si accidentelor la costructiile hidrotehnice; legea prevede latimea  zonelor 

de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul 

cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari 

hidrotehnice, controlul activitatii de gospodarire a apelor, precum si 

sanctiunile ce se aplica pentru incalcarea legii. 

H.G. 118/2002 

Hotararea de Guvern 

privind aprobarea 

Programului de actiune 

pentru reducerea 

poluarii mediului acvatic 

si a apelor subterane, 

cauzata de evacuarea 

unor substanţe 

periculoase /M.O. Nr. 

132 din 20 Februarie 

2002 

Stabileste: schema cadru si liniile directoare de prevenire si reducere a 

poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de substante 

periculoase; infiintarea, componenta si atributiile Comitetului de lucru 

interministerial; lista de substante prioritare/prioritare periculoase; 

criteriile pentru identificarea apelor poluate cu substante 

prioritare/prioritare periculoase sau care sunt expuse unei astfel de 

poluari. 

OM 

1146/2002 

Normativ privind 

Obiectivele de referinta 

folosite pentru 

clasificarea calitatii 

apelor de suprafata 

Ordinul stabileste clasele de clasificare a calitatii apelor, in conditiile 

prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 si cu respectarea obiectivelor de 

referinta. Obiectivele de referinta corespund valorilor corespunzatoare 

clasei a II-a de calitate si reprezinta nivelele ce urmeaza a fi atinse pe 

plan national si regional intr-o strategie pe termen mediu. 

Clasa I – a. Limitele maxim admisibile reflecta conditiile naturale de 

referinta sau concentratiile de fond. In situatia substantelor toxice 

(sintetice) se adopta limita de detectie a metodei de analiza sau pragul 

minim posibil de interes in activitatea de monitoring. In cazul substantelor 

de provenienta naturala, inclusiv metale grele, conditia de referinta se 

refera la fondul natural. Sectiunile de referinta corespund acelor 

amplasamente la care influenta antropica este de sub 10%. 

Clasa II – a. Limitele corespunzatoare acestei clase corespund valorilor 

tinta si reflecta conditia de calitate pentru protectia ecosistemelor 

acvatice. In cazul altor substante toxice, valorile tinta se stabilesc in baza 

evaluarii de risc. 

Clasele III – IV. Valorile limita corespunzatoare acestor clase sunt de 2 – 

5 ori mai mari decat cele ale obiectivelor de referinta si reflecta ponderea 

influentei antropice. 

Legea 

14/1995 

Legea pentru ratificarea 

Conventiei privind 

cooperarea pentru 

protectia si utilizarea 

durabila a fluviului  

Dunarea, semnata la 

Sofia la 29 iunie 1994 /  

M.O. nr.41 din 27 

Februarie 1995 

Legea reglementeaza prevenirea, controlul si reducerea impactului 

transfrontier; masuri speciale pentru protectia resurselor de apa; limitarea 

emisiilor; obiective si criterii de calitate a apei; inventarierea emisiilor. 

Programe de actiune, programe de monitoring, obligatii de raportare, 

consultari, schimbul de informatii, protectia informatiilor furnizate, sisteme 

de comunicatii, avertizari si alarma, planuri de urgenta, asistenta 

mutuala. Stabileste infiintarea Comisiei internationale pentru protectia 

fluviului Dunarea, sarcinile si competentele acesteia. 

Contine: lista grupelor de substante periculoase; substantele periculoase 

individuale; ghidul de apreciere generala a calitatii apei; statutul Comisiei 

internationale pentru protectia fluviului Dunarea 

Legea 

30/1995 

Legea pentru ratificarea 

Conventiei privind 

protectia si utilizarea 

cursurilor de apa 

transfrontiere si a 

lacurilor internationale, 

incheiata la Helsinki la 

17 martie 1992 /  

M.O. Nr. 82/ 3 Mai 1995 

Stabileste obligatiile partilor riverane pentru prevenirea, controlul si 

reducerea impactului trasfrontier precum si pentru supraveghere, 

cercetare si dezvoltare, schimb de informatii si protectia acestora. 

Legea contine  dispozitiile aplicabile partilor riverane pentru cooperare 

bilaterara si multilaterala, supraveghere si evaluare comuna, sisteme de 

avertizare si alarma, asistenta reciproca, prevederi institutionale. Sunt 

prevazute liniile directoare pentru dezvoltarea celor mai bune practici de 

mediu, pentru dezvoltarea obiectivelor, criteriilor privind calitatea apei si 

procedura de arbritraj a unui potential diferend. 

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRILOR CU APĂ ŞI CANALIZARE 
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Legea 

458/2002 

Legea privind calitatea 

apei potabile 

M.O. Nr. 552 din 29 

Iulie 2002 

Legea stabileste valorile maxime admise pentru parametri microbiologici, 

chimici si parametri indicatori de calitate ; parametri pentru monitorizarea 

de control, monitorizarea de audit ; frecventa minima de prelevare si 

analiza a apei potabile distribuita prin sistemul public, rezervor mobil sau 

folosita ca sursa in industria alimentara si pentru apa potabila imbuteliata 

HG nr. 

662/7.07.2005 

privind 

modificarea HG 

nr. 100/2002 

M.Of. nr. 16 din 

15.07.2005 

Aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele 

de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind 

metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din 

apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă 

HG 930 din 11 

August 2005 

Norme speciale privind 

caracterul si marimea 

zonelor de protectie 

sanitara /  

M.O. 800 din 2 

Septembrie 2005 

Stabileste normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de 

protectie sanitara in jurul surselor de apa, lucrarilor de captare, 

constrcutiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, zacamintelor 

de ape minerale utilizate pentru cura interna, lacurilor si namolurilor 

terapeutice. Inventariaza factorii ce reprezinta riscuri de impurificare a 

apei potabile si mecanismul impurificarii. Ofera indicatii tehnice pentru 

dimensionarea zonelor de protectie sanitara a surselor de alimentare cu 

apa potabila din subteran si de ape minerale utilizate pentru cura interna. 

Stabileste masuri pentru utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrul de 

protectie hidrogeologic. Precizeaza masuri cu privire la exploatarea si 

amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim 

de restrictie si cu regim sever. Masuri referitoare la protectia sanitara a 

constructiior si instalatiilor de exploatare a resurselor de apa. 

HG 472/2000 

Hotarare de Guvern 

privind masurile de 

protectie a calitatii 

resurselor de apa 

M.O nr. 272/15 Iunie 

2000 

Stabileste masuri de protectie a resurselor de apa de suprafata si 

subterane si a ecosistemelor acvatice in vederea ameliorarii si mentinerii 

calitatii naturale a acestora in scopul evitarii unor efecte negative asupra 

mediului si sanatatii umane, in contextul unei dezvoltari durabile. 

HG nr. 352/2005 
M.Of. nr. 398 din 

11.05.2005 

Modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme 

privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 

NTPA – 001/2002 

Normativ tehnic privind 

stabilirea limitelor de 

incarcare cu poluanti a 

apelor uzate industriale 

si orasanesti la 

evacuarea  in receptori 

naturali, NTPA – 001 /  

M.O. Nr.187/20 Martie 

2002 

Normativul stabieste limitele de incarcare cu poluanti a apelor uzate 

industriale si orasanesti la evacuarea in receptori naturali; introduce 

restrictii privind evacuarea apelor uzate, valori limita de incarcare cu 

poluanti pentru apele uzate industriale si orasanesti evacuate in receptori 

naturali. Precizeaza modul de stabilire a valorilor limita admisbile ale 

poluantilor din apele uzate evacuate in receptori naturali. Stabilieste 

restrictiile privitoare la evacuarea apleor uzate in receptori naturali. 

NTPA – 011/2002 

Norme tehnice privind 

colectare, epurare si 

evacuarea apelor uzate 

orasanesti, NTPA- 011 /  

M.O. nr.187 din 20 

Martie 2002 

Prevede procedurile de colectare, epurare si evacuare a apelor uzate 

orasenesti; cerintele de proiectare, construire si intretinere pentru retelele 

de canalizare si statiile de epurare; prescriptiile referitoare la evacuarea 

din statiile de epurare a apelor uzate orasanesti/si in zonele sensibile 

supuse eutrofizarii (parametri / indicatorii de calitate, concentratie si 

metoda de determinare de referinta); sectoarele industriale si conditiile 

de aplicare. 

Stabileste programul si procedurile de monitorizare a evacuarilor din 

statiile de epurare a apelor uzate orasanesti sau industriale in receptorii 

naturali: practicile de prelevarea probelor, numarul minim  de probe, 

criteriile decalitate, numarul maxim de probe permise a se abate de la 

cerinte de calitate si obligatiile de raportare. 

NTPA – 002/2002 

Normativ privind 

conditiile de evacuare a 

apelor uzate in retelele 

de canalizare ale 

localitatilor si direct in 

statiile de epurare, 

NTPA – 002 /  

M.O. nr. 187 din 20 

Martie 2002 

Stabileste pricipalii parametri/indicatori de calitate ce trebuie sa 

caracterizeze apele uzate, conditiile de acceptare pentru evacuare si 

restrictiile privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale 

localitatilor si/sau direct in statiile de epurare municipale si orasenesti.  
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OM 334/2004 

Norme tehnice privind 

protectia mediului si in 

special a solurilor cand 

se utilizeaza namoluri 

de epurare in 

agricultura 

M.O. 

Transpune in legislatia romaneasca Directiva 86/278/CCE privind 

protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de 

la statiile de epurare. Ordinul stabilste valorile pentru concentratiile de 

metale grele in solurile pe care se aplica namoluri, concentatiile de 

metale grele si namoluri si cantitatile maxime anuale ale acestor metale 

grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie agricola. Sunt precizate 

obligatiile producatorilor si utilizatorilor de namol. Producatorul de namol 

isi asuma responsabilitatea privind efectele utilizarii namolului asupra 

mediului si sanatatii omului. 

2.6.2.2 Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE (Tratatul de Aderare) 

Tabel Nr. 2-31 – Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE 

AQUIS COMUNITAR LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 

Directiva Consiliului 

91/271/CEE din 21 mai 

1991 privind tratarea apei 

urbane menajere 

modificata de Directiva 

98/15/EC 

Amendata prin 398L0015 

Amendata prin 303R1882 

HG nr. 188/28.02.2002 (MO nr.187/20.03.2002) pentru aprobarea normelor privind conditiile 

de descarcare a apelor uzate in mediul acvatic 

HG nr. 352/21.04.2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea HG nr. 188/28.02.2002 

pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare a apelor uzate in mediul acvatic 
OM nr. 1141/06.12.2002 (MO nr. 21/16.01.2003) privind aprobarea procedurii si 

competentelor de eliberare a permiselor si licentelor de gospodarire a apelor 

OM nr. 1241/16.01.2003 (MO nr. 104/19.02.2003) privind aprobarea procedurii pentru 

modificarea sau retragerea permiselor si licentelor de gospodarire a apelor 

Ordinul de ministru nr.49/2004 (M.Of. nr. 66/27.01.2004) privind aprobarea normelor tehnice 

pentru protectia mediului si in special a solurilor, atunci cand se folosesc namoluri de la statii 

de epurare in agricultura, care transpune prevederile Directivei nr. 86/278/CEE privind 

protectia mediului si, in special, a solului, atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in 

agricultura. 

Directiva Consiliului 

91/676/CEE din 12 

decembrie 1991 privind 

protectia apelor impotriva 

poluarii cauzate de nitratii 

proveniti din surse 

agricole 

Amendata prin 303R1882 

HG nr. 964/13.10.2000 (MO nr. 526/ 25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune 

pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricol 
Ordin comun al MAPM nr. 452/04.05.2001 si MAPDR nr. 105951/8.05.2001 (MO Nr. 

296/06.06.2001) aproband Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei si a 

Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia aplelor impotriva 

poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole 

OM nr. 918/08.10.2002 (nepublicat) pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole 

Directiva Consiliului 

76/464/CEE din 4 mai 

1976 privind poluarea 

cauzata de anumite 

substante periculoase 

deversate in mediul 

acvatic al Comunitatii (si 

cele 7 directive “fiice”) 

Amendata prin 391L0692 

Inlocuita de 300L0060 

din 22/12/2013 

Amendata prin 300L006 

OM nr. 740/08.08.2001 (nepublicat) privind aprobarea partilor componente nominale ale 

Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune privind protectia apelor impotriva poluarii 

cauzate de nitratii proveniti din surse agricole 

OM nr. 1072/19.12.2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizarii sistemului de 

monitorizare suport national integrat de supraveghere, control si decizii pentru reducerea 

poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata si pentru 

aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzator si a procedurilor si 

instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor din apele de suprafata si 

apele subterane 

OM nr. 377/23.10.2001 (nepublicat) pentru aprobarea obiectivelor de referinta pentru 

calitatea apelor de suprafata 

HG nr. 118/07.02.2002 (MO nr. 132/ 20.02.2002) privind aprobarea Programului de actiune 

pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor 

substante periculoase Amendat prin: HG nr. 351/21.04.2005 (MO nr. 428/20.05.2005) 

HG nr. 472/09.06.2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind anumite masuri pentru protectia 

calitatii apei 

OM al MAPM nr. 1406/03.03.2003 si al MSF nr.  191/07.03.2003 (MO nr. 213/01.04.2003) 

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu si sanatatea 

umana 

OM nr. 370/19.06.2003 (MO nr. 756/29.10.2003) privind aprobarea unei liste cu laboratoarele 

de referinta 

HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale 

amenajate pentru imbaiere. 
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Directiva 75/440/CEE privind calitatea apelor de suprafata folosita pentru alimentarea cu apa 

a fost transpusa prin HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor privind metodele de 

masurare, prelevare a probelor si frecventa de analiza a apelor de suprafata destinata 

potabilizarii si, de asemenea, prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.377/2001 

pentru aprobarea obiectivelor de referinta pentru calitatea apelor de suprafata. 

OM nr. 35/02.04.2003 (MO nr.305/07.05.2003) privind aprobarea Metodelor de masurare si 

analiza folosite la determinarea substantelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate 

evacuate si apele de suprafata 

OM nr. 501/04.08.2003 (MO nr.591/20.08.2003) privind aprobarea Regulamentului pentru 

intocmirea inventarului initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si apele subterane 

OM nr. 44/09.01.2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea Regulamentului de 

monitorizare a calitatii apei pentru substante prioritare/prioritare periculoase 

Directiva Consiliului 

86/280/CEE din 12 iunie 

1986 privind valorile 

limita si obiectivele 

calitative pentru 

deversarile anumitor 

substante periculoase 

incluse in Lista I din 

Anexa la Directiva 

76/464/CEE 

Amendata prin 391L0692 

Amendata prin 388L0347 

Amendata prin 390L0415 

HG nr. 118/07.02.2002 (MO nr. 132/20.02.2002) privind aprobarea unui Program de actiune 

pentru reducerea poluarii din mediul acvatic si din apele de suprafata, cauzata de deversarile 

de substante periculoase Amendat prin HG nr. 351/21.04.2005 (MO nr. 428/20.05.2005) 

Directiva Consiliului 

98/83/CE din 3 noiembrie 

1998 privind calitatea 

apei destinata 

consumului uman 

Amendata prin 303R1882 

Legea nr. 458/08.07.2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile 

Legea nr. 311/28.06.2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr. 458/2002 

(MO Nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile 

Legea nr. 100/26.05.1998 (MO nr. 204/01.07.1998) privind asistenta de sanatate publica 

OM nr. 273/12.03.2004 (MO nr. 259/24.03.2004) pentru aprobarea normelor de igiena privind 

apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale 

HG nr. 974/15.06.2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aproba normele de supraveghere, 

inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si procedura de autorizare sanitara 

pentru folosirea si stocarea apei potabile 

OM nr. 1193/28.05.1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitara pentru 

sistemele publice de depozitare a apei potabile 

OM nr. 536/23.06.1997 (MO nr. 140/3.07.1997) care aproba normele de igiena si a 

recomandarilor privind mediul de viata al populatiei 

Directiva Consiliului 

75/440/CEE din 16 

iunie1975 referitoare la 

calitatea ceruta apelor de 

suprafata destinate 

producerii de apa 

potabila in statele 

membre 

Amendata prin 379L0869 

Amendata prin 391L0692 

Inlocuita de 300L0060 

din 22/12/2007 

HG nr. 100/07.02.2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe 

care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a 

Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din 

apele de suprafata destinate producerii de apa potabila  

OM nr. 1146/10.12.2002 (MO nr. 197/27.03.2002) pentru aprobarea Normelor referitoare la 

obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata 

OM nr. 377/23.10.2001 (nepublicat) privind aprobarea obiectivelor de referinta pentru 

calitatea apelor de suprafata 

Directiva Consiliului 

79/869/CEE din 9 

octombrie 1979 privind 

metodele de masurare, 

frecventele de prelevare 

si analiza apelor de 

suprafata destinate 

prelevarii apei pentru 

consum uman in statele 

Directiva Consiliului 79/869/CEE din 9 octombrie 1979 privind metodele de masurare, 

frecventele de prelevare si analiza apelor de suprafata destinate prelevarii apei pentru 

consum uman in statele membre 

 

 
Legea nr. 311/28.06.2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr.458/2002 (MO 

Nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile 

HG nr. 100/07.02.2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe 

care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a 

Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din 

apele de suprafata destinate producerii de apa potabila 
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membre 

Amendata prin 381L0855 

Amendata prin 391L0692 

Inlocuita de 300L0060 

Amendata prin 303R0807 

OM nr. 1193/28.05.1996 privind normele de supraveghere sanitara pentru sistemele publice 

de stocare a apei potabile. 

OM nr.1049/13.11.2002 (nepublicat) pentru aprobarea unui Plan de masuri pentru eliminarea 

si reducerea riscului de poluare in apele subterane 

OM nr. 1141/6.12.2002 (MO nr. 21/16.01.2003) pentru aprobarea unei proceduri si 

competentele de eliberare a permiselor si licentelor de gospodarire a apelor 

OM nr. 277/11.04.1997 privind normele care contin documentatia tehnica necesara pentru 

obtinerea permiselor/licentelor de gospodarirea apelor 

Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului 

European si a Consiliului 

din 23 octombrie 

2000 care stabileste 

cadrul comunitar de 

actiune in domeniul 

politicii apelor  

Amendata prin 301D2455 

Legea Apelor nr.107/25.09.1996 (MO nr.244/08.10.1996) 

Legea nr. 310/28.06.2004 (MO nr..584/30.06.2004) pentru amendarea Legii Apelor nr. 

107/25.09.1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 

HG nr. 472/09.06.2000 (MO nr. 272/15.06.2000) referitoare la masuri pentru calitatea 

mediului acvatic 

OM nr.281/11.04.1997 (MO nr.100 bis/ 26.05.1997) privind aprobarea procedurii privind 

mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor 

OM nr. 913/15.10.2001 (nepublicat) privind aprobarea structurii cadru a planului de 

gospodarire a apelor la bazinele hidrografice Remarca: Legislatie subsecventa 

OM nr.1146/10.12.2002 (MO nr. 197/27.03.2002) privind aprobarea normelor referitoare la 

obiectivele de referinta pentru clasificarea apelor de suprafata 

Directiva Consiliului 

85/337/CEE din 27 iunie 

1985 privind evaluarea 

efectelor anumitor 

proiecte publice si private 

asupra mediului 

Corectata prin 

31985L0337R(01) 

Amendata prin 

31997L0011 

Amendata prin 

32003L0035 

HG 918/22.08.2002 (MO nr. 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a 

impactului asupra mediului si aprobarea listei proiectelor publice sau private upuse acestei 

proceduri HG nr. 1705/14.10.2004 (MO nr. 970/22.10.2002) pentru modificarea art. 5 alin. (2) din HG 

nr. 918/22.08.2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 

mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri 

Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţa a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 

1196/30.12.2005, rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006, modificare in prin OUG 

114/22.10.2007)  

Legea nr. 22/22.02.2001 (M.Of. nr. 105/01.03.2001) pentru ratificarea Convenţiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 

25.02.1991  

HG nr. 1213/06.09.2006 (M.Of. nr. 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de 

evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private  

OUG nr. 152/10.11.2005 (M.Of. nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi controlul integrat 

al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.Of. nr. 327/11.04.2006)  

OM nr. 860/26.09.2002 (M.Of. nr. 52/30.01.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (modificat prin Ordinul MAPAM 

nr. 210/25.03.2004 - M.Of. nr. 309/07.04.2004; Ordinul MMGA nr. 1037/25.10.2005 - M.Of. 

nr. 985/07.11.2005)  

OM nr. 863/26.09.2002 (M.Of. nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice 

aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului  

OM nr. 864/26.09.2002 (M.Of. nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare 

a impactului asupra mediului incontext transfrontiera şi de participare a publicului la luarea 

deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera 

OM nr. 978/02.12.2003 (M.Of. nr.3/05.01.2004) privind Regulamentul de atestare a 

persoanelor fizice şi juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului 

şi bilanţuri de mediu (modificat şi completat prin Ordinul MMGA nr. 97/18.05.2004 - M.Of. nr. 

504/04.06.2004)  
OM nr. 794/2007 (M.Of. nr. 333/17.05.2007) privind constituirea şi funcţionarea colectivului 

de analiza tehnica la nivel central  

OM nr. 876/20.12.2004 (M.Of. nr. 31/11.01.2005) pentru aprobarea Procedurii de autorizare 

a activitaţilor cu impact semnificativ asupra mediului 

Directiva Consiliului 

2001/42/CE a 

Parlamentului European 

din 27 iunie 2001 privind 

evaluarea efectelor 

anumitor planuri si 

programe asupra 

mediului 

HG nr. 1076/08.07.2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluarii de mediu pentru planuri si programe 

Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţa a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 

1196/30.12.2005, rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006) 

OM nr. 995/21.09.2006 (M.Of. nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor şi 

programelor care intra sub incidenţa Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe  

Ordin MMGA nr. 117/02.02.2006 pentru aprobarea manualului privind aplicarea procedurii de 

realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe (M.Of. nr. 186/27.02.2006) 
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Directiva Consiliului 

90/313/CE privind 

accesul publicului la 

informaţia de mediu  

Directiva Parlamentului 

European şi a Consiliului 

2003/4/CE privind 

accesul publicului la 

informaţia de mediu (va 

abroga Directiva 

90/313/CEE)  

Legea nr. 265/29.06.2006 (M.Of. nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţa a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 

1196/30.12.2005, rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006)  

Legea nr. 86/10.05.2000 (M.Of. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind 

accesul liber la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie in 

problemele de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998  

Legea nr. 554/02.12.2004 (M.Of. nr. 1154/07.12.2004) contenciosului administrativ  

HG nr. 878/28.07.2005 (M.Of. nr. 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia 

privind mediul  

Legea 544/12.10.2001 (M.Of. nr. 663/23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de 

interes public (modificata prin Legea nr. 371/05.10.2006 – M.Of. nr. 837/11.10.2006; 

modificata şi completata prin Legea nr. 380/05.10.2006 – M.Of. nr. 846/13.10.2006)  

HG nr. 123/07.02.2002 (M.Of. nr. 167/08.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

OM nr. 1325/22.09.2000 (M.Of. nr. 580/20.11.2000) privind participarea publicului, prin 

reprezentanţii sai, la pregatirea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei privind mediul  

HG nr. 564/26.04.2006 (M.Of. nr. 406/10.05.2006)privind cadrul de realizare a participarii 

publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe in legatura cu mediul  

OM nr. 1387/31.12.2006 (M.Of. nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de 

participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune 

pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole  

OM nr. 1182/18.12.2002 (M.Of. nr. 331/15.05.2003) pentru aprobarea Metodologiei de 

gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinuta de autoritaţile publice pentru 

protecţia mediului  

2.6.2.3 Tratate şi Convenţii Internaţionale 

România a semnat şi ratificat o serie de tratate şi convenţii internaţionale a căror implementare are efecte 

asupra aplicării acestui proiect de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Pentru 

caracteristicile şi domeniul de aplicabilitate al acestui proiect se consideră ca deosebit de importantă 

Convenţia Dunării şi Convenţia de la Ramsar, astfel că pentru fiecare din acestea sunt descrise mai pe larg 

principalele restricţii şi obligaţii ce decurg din implementarea lor. 

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi folosirea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia 

pentru protecţia fluviului Dunărea) 

Fluviul Dunărea, principalul colector, direct sau indirect, al apelor drenate şi descărcate face obiectul Convenţiei 

pentru fluviul Dunărea; evacuarea apelor uzate sau captarea apei în/din fluviul Dunărea sau în/din afluenţii 

acestuia va trebui să se conformeze prevederilor acestei convenţii. Cooperarea regională multilaterală 

reprezintă o prioritate pentru politica şi relaţiile internaţionale ale României. România a semnat şi ratificat prin 

Legea nr. 14 din 24 februarie 1995, Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a 

fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994. În 

conformitate cu prevederile acestei convenţii, părţile contractante vor coopera în probleme fundamentale de 

gospodărire a apelor şi vor lua toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru a menţine cel 

puţin şi a îmbunătăţi starea actuală a mediului înconjurător şi condiţiile de calitate a apei fluviului Dunărea şi a 

apelor din bazinul său hidrografic, pentru a preveni şi reduce, pe cât posibil, impactul şi schimbările 

nefavorabile ce apar sau pot fi cauzate. 

Următoarele activităţi cad sub incidenţa acestei convenţii atunci cand au generat sau este posibil să genereze 

impact transfrontalier: 

 evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienţi şi substanţe periculoase, atât din surse punctuale 

cât şi nepunctuale, precum şi evacuarea căldurii; 

 activităţi şi măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, controlul 

scurgerii şi nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul inundaţiilor şi îndepărtarea pericolului de 

îngheţ, precum şi efectul instalaţiilor, situate în sau în afara cursului de apă, asupra regimului 

hidraulic; 

 alte activităţi şi măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul şi 

captarea apei; 
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 exploatarea construcţiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, măsuri pentru 

prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condiţiilor hidrologice, eroziuni, surpări, 

inundaţii şi transportul sedimentelor; măsuri pentru protecţia ecosistemelor; 

 manipularea substanţelor periculoase pentru apă şi prevenirea accidentelor. 

Convenţia Ramsar 

Delta Dunării este declarată rezervaţie Ramsar; ca urmare sunt necesare măsuri pentru a proteja acest habitat 

sensibil; prin fluviul Dunărea, apele uzate descărcate din localităţile judeţului ajung în Delta; pentru protecţia şi 

conservarea acesteia vor trebui luate în considerare şi prevederile acestei convenţii. “Ghidul de utilizare” 

cheamă Părţile contractante, printre altele, să: 

 adopte politici naţionale pentru zone umede, implicând revizuirea legislaţiei şi a aranjamentelor 

naţionale pentru a fi conforme cu problemele zonelor umede (fie sub forma unor instrumente politice 

separate fie ca parte a planurilor naţionale de acţiune, strategii naţionale pentru biodiversitate, 

strategii naţionale pentru planificare); 

 promoveze acţiuni în zonele umede, implicând dezvoltarea unor planuri de management integrat 

care să acopere orice aspect al zonei umede şi relaţiile acesteia cu bazinul său; 

 acest ghid stabileşte beneficiile şi valorile zonei umede pentru controlul sedimentării şi al eroziunii, 

întreţinerea calităţii apei şi evitarea poluării; întreţinerea surselor de suprafaţă şi subterane pentru 

alimentarea cu apa potabilă; dezvoltarea pescuitului, creşterea animalelor şi practicarea agriculturii; 

educare şi recreere; stabilitatea climei. 

2.6.3. Instituţii de mediu 

2.6.3.1 Politica de protecţie a mediului 

Politica de protecţie a mediului are următoarele obiective: 

 pe termen scurt şi mediu – minimizarea impactului negativ asupra mediului, în ceea ce priveşte toate 

activităţile efectuate într-o manieră eficientă, din punct de vedere economic; 

 pe termen lung – atingerea standardelor de performanţă la nivelul cerinţelor internaţionale de 

protecţie a mediului. 

 conformitatea tuturor unităţilor, întreprinderilor cu legislaţia în vigoare. 

 creşterea contabilităţii mediului, ameliorarea cadrului organizaţional al activităţilor de protecţie a 

mediului. 

 prevenirea şi combaterea poluării apei, solului şi aerului, prin mijloace organizaţionale şi modificări 

tehnologice. 

 obţinerea unui sistem de monitorizare a indicatorilor mediului. 

 dezvoltarea programelor de protecţie a florei şi faunei. 

 managementul deşeurilor. 

 instruirea continua a personalului din domeniul protecţiei mediului; 

 promovarea acţiunilor internaţionale de cooperare cu privire la proiectele de finanţare, prin utilizarea 

instrumentelor stabilite prin Protocolul Kyoto. 

2.6.3.2 Structura instituţională 

Tabel Nr. 2-32 – Instituţii din domeniul protecţiei mediului la nivel naţional 

DENUMIRE 

ENTITATE 
RESPONSABILITĂŢI 

Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Elaboreaza, actualizeaza si urmareste aplicarea Strategiei nationale si a Planului national de 
actiune pentru gospodarirea resurselor de apa, 
Este Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial de Mediu, 
Elaboreaza si promoveaza documente legislative in domeniul protectiei mediului 

Agenţia Naţională 
pentru Protecţia 

Mediului 

Responsabila pentru implementarea politicilor nationale in domeniul protectiei mediului inconjurator, 
Responsabila pentru identificarea si selectarea proiecteleor prioritare, precum si pentru elaborarea 
de planuri in domeniul protectiei mediului inconjurator, 
Elaboreaza planurile nationale de management al deseurilor, 
Coordonarea activitatii laboratoarelor nationale de referinta: aer, apa, deseuri, zgomot, 
radioactivitate, 
Monitorizeaza implementarea legislatiei de mediu si a cheltuielilor anuale de protectie a mediului, 
Pregateste date statistice in domeniul mediului, 
Actioneaza in calitate de institutie cu rol consultativ pe langa Ministerul Mediului si Padurilor. 
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Administraţia 
Naţională Apele 

Române 

Aplica strategia de gospodarire si valorificare a apelor, 
Gestioneaza reteaua nationala de masuratori hidrologice, hidrogeologice si de calitate a resurselor 
de apa din domeniul public, 
Coordoneaza modul de folosire a resurselor de apa de suprafata si subterane si exploatarea 
lucrarilor de gospodarire a apelor 

Garda Nationala 
de Mediu 

Controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, 
Participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarii factorilor de 
mediu, 
Controleaza investitiile in domeniul mediului in toate fazele de executie, 
Participa la proiecte si programe derulate in domeniul mediului, 
Supervizeaza garzile regionale de mediu, 
Aplica direct penalitati pentru nerespectarea legislatiei in vigoare de catre marii operatori 

Administratia 
Fondului de Mediu 

Asigura suport financiar si de implementare pentru proiectele identificate ca prioritati (de ex. statii de 
epurare noi industriale, statii de preepurare, protectia apelor subterane, extinderea si modernizarea 
statiilor de preepurare existente pentru operatori economici, protectia si gospodarirea retelei 
hidrografice etc.). 

Autoritatea 
Nationala de 

Reglementare 
pentru Serviciile 
Comunitare de 
Utilitati Publice 

Monitorizeaza delegarea gestiunii serviciilor de apa si de canalizare, 
Controleaza activitatea operatorilor de servicii de apa si canalizare in privinta respectarii indicatorilor 
de performanta, ajustarii periodice a tarifelor, asigurarii protectiei utilizatorilor, exploatarii eficiente a 
patrimoniului public si/sau privat din domeniul serviciilor de apa si canalizare, 
Are rol consultativ cu privire la restrictionarea alimentarii cu apa a utilizatorilor pe o anumita 
perioada de catre operatori in situatiile de restrictionari justificate la sursa de apa, la racordarea si 
punerea in functiune a unor noi capacitati sau de efectuare a lucrarilor de intretinere planificate, 
Autorizeaza operatorii de servicii, 
Aprobarea tarifelor si ajustarile de tarife la cererea operatorilor sau a autoritatilor locale, 
Elaboreaza normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor si serviciilor de apa 
si canalizare, 
Controleaza lucrarilem constructiilem instalatiile sau activitatile privind serviciilor de apa si 
canalizare pentru conformarea cu cerintele legislatiei in  vigoare 

Organismul 
Intermediar pentru 

POS Mediu 
Regiunea Sud 

Actioneaza ca interfata intre MMSC, in calitate de Autoritate de Management, si beneficiari, 
Coordoneaza prioritatile POS Mediu cu alte programe de investitii de la nivel regional; 
Asigura sprijinul pentru beneficiari in privinta procedurilor POS Mediu referitoare la programarea si 
implementarea masurilor; 
Colecteaza datele necesare pentru monitorizarea si evaluarea implementarii programului, 
Monitorizeaza proiectele aflate in derulare la nivelul regiunii, 
Atributii in privinta verificarii administrative, a cheltuielilor efectuate, a progresului proiectelor etc. 

Tabel Nr. 2-33 – Institutii din domeniul protectiei mediului la nivel regional si judetean 

DENUMIRE 

ENTITATE 
RESPONSABILITĂŢI 

Organismul 
Intermediar pentru 

POS Mediu 
Regiunea Sud 

Elaboreaza, actualizeaza si urmareste aplicarea Strategiei nationale si a Planului national de 
actiune pentru gospodarirea resurselor de apa, 
Este Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial de Mediu, 
Elaboreaza si promoveaza documente legislative in domeniul protectiei mediului 

Agentia Regionala 
pentru Protectia 

Mediului Regiunea  
Sud 
si 

Agentia Judeteana 
pentru Protectia 
Mediului Giurgiu 
Directia Apelor 
Arges-Vedea, 

si 
Sistemul de 

Gospodarire a 
Apelor Giurgiu 

Implementeaza politicile de mediu la nivel regional, respectiv local,  
Coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si a planului regional / local de actiune 
pentru protectia mediului, aferente Regiunii Sud, 
Autorizeaza activitatile cu impact asupra mediului, in conformitate cu competentele stabilite de 
legislatia in vigoare si coordoneaza acest proces la nivel regional si local, 
Responsabila cu monitorizarea factorilor de mediu si emiterea acordurilor / avizelor de mediu, 
Responsabila cu identificarea si selectarea proiectelor prioritare si planificarea in domeniul protectiei 
mediului inconjurator la nivel regional, respectiv judetean. 
Realizeaza monitorizarea hidrologica si de calitate a resurselor de apa din bazinul Arges si Dunare, 
din judetul Giurgiu, 
Administreaza si exploateaza infrastructura Sistemului de gospodarire a apelor din bazinul 
hidrografic respectiv, 
Gestioneaza si valorifica resursele de apa de suprafata si subterane,  
Avertizeaza si realizeaza masurile de prevenire, combatere si inlaturare a efectelor inundatiilor si a 
poluarilor accidentale, 

Garda Judeteana 
de Mediu 

Responsabila pentru controlul si aplicarea cerintelor legale in domeniul mediului la nivel regional, 
respectiv local, 
Aplica direct amenzi operatorilor regionali, respectiv locali, pentru nerespectarea legislatiei in 
vigoare. 

Directia Judeteana 
de Sanatate 

Publica Giurgiu 
Realizeaza analize ale apei distribuite catre consumatori in vederea protectiei sanatatii publice 
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2.6.4. Operatori în domeniul apei potabile şi apelor uzate 

2.6.4.1 Fundamentul domeniului apei potabile şi a apelor uzate 

România ca ţară membră UE trebuie să se conformeze Directivei Europene 98/83/EC asupra calităţii apei 

potabile pâna în anul 2015 şi Directivei 91/271/EC asupra tratării apei reziduale urbane, până la sfârşitul anului 

2018. Din acest motiv, în perioada 2010 – 2015, România trebuie să facă investiţiile necesare pentru a se 

conforma indicatorilor europeni de apă potabilă, spre exemplu, turbiditatea, amoniacul, aluminiul, pesticidele, 

nitraţii, etc. şi pentru colectarea, tratarea şi deversarea apei reziduale urbane. De asemenea, pâna în anul 

2015, colectarea apei reziduale de la echivalentul a peste 10.000 de persoane (p.e.) şi pâna în 2018 în 2,346 

de localitati cuprinse între 2.000 şi 10.000 p.e. Aceasta înseamnă că măsurile instituţionale orizontale care 

urmează a fi implementate pentru ameliorarea capacităţii şi performanţei financiare a utilităţilor apei vor fi 

realizate cu succes. Aceasta este necesitatea generala de a crea un mediu pentru investiţiile atractive din 

sector. 

Dezvoltarea instituţionala este crucială pentru atingerea obiectivelor naţionale, ceea ce se poate exprima după 

cum urmeaza: 

 îmbunătăţirea serviciilor de apă şi realizarea progresului faţă de auto-sustenabilitatea acelor servicii, 

prin intermediul reorganizării, cu scopul maximizării eficienţei costului, pe baza economiei de scară; 

 iniţierea prestării serviciilor pe bază regională, cu scopul de a respecta cerinţele Directivei Cadru de 

apă a UE, şi în sprijinul fondurilor de coeziune UE, care vor constitui un obiectiv pe plan regional. 

Autoritatea Naţională de Reglementare – ANRSC 

ANRSC este autoritatea naţională de reglementare cu competenţe în serviciile publice: 

 Serviciul apelor si apelor reziduale; 

 Serviciul de încalzire a judetului; 

 Serviciul de deseuri solide; 

 Serviciul de iluminare publica. 

Principala responsabilitate a ANRSC este de a furniza licenţa pentru operarea serviciilor de competenţa sa, de 

a desemna şi de a promova reguli generale şi specifice şi legislaţii pentru servicii publice şi de a monitoriza 

implementarea legislaţiei în vigoare, în domeniul competenţelor sale. Principalul rol al ANRSC este protejarea 

intereselor consumatorilor, promovarea regulilor concurenţei pe piaţa liberă, promovarea transparenţei şi 

contribuţia la protecţia mediului, la sanatatea populaţiei şi la conservarea resurselor. 

2.6.4.2 Utilităţi locale 

În general în domeniile alimetării cu apă potabilă, al colectării şi tratării apelor reziduale, există diferite instituţii 

care opereaza în sistem. Sunt diferite tipuri de organe instituţionale care opereaza în sistem: 

 Companii Comerciale Publice; 

 Companii Comerciale Private, 

 Regii locale; 

 Companiile comerciale publice, locale, cu activitati multiple; 

 Departamente publice în cadrul Consiliului Judeţean sau Local. 

Sectorul de apă din România are un număr larg de utilităţi locale pentru apă şi canal, peste 600 în 2003, fiind 

un sector aflat sub reglementararea şi supervizarea ANRSC, organism naţional de coordonare a serviciilor 

municipale. Din momentul când regionalizarea operatorilor a fost stimulată de programele de finanţare 

europene, regionalizarea a devenit şi o condiţie pentru accesarea fondurilor europene. Secţiunea descrie o 

scurtă panoramare asupra paşilor de iniţiere instituţională curentă a adminstraţiilor locale, ca de altfel şi a 

operatorilor de apă şi canal din cadrul judeţului Giurgiu. Accentul este pus pe dezvoltările ulterioare din punct 

de vedere instituţional. 

Situaţia existentă în judeţul Giurgiu privind procesul de regionalizare este prezentată pe scurt mai jos: 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – “SĂNĂTATEA ASIGURATĂ PRIN APĂ 

CURATĂ” a fost înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Giurgiu prin încheierea nr. 

42/22.03.2007 fiindu-i acordată personalitate de către Judecătoria Giurgiu prin Certificatul nr. 

2100/30.07.2007; începând cu această dată Asociaţia este persoană juridică română de drept privat 

şi de utilitate publică înfiinţată cu scopul realizării în comun a proiectelor de dezvoltare regională în 
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domeniul apei potabile şi apei uzate. A fost constituită pe baza liberului consimtământ al membrilor 

fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, a Ordonanţei Guvernului 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001. 

 Operatorul Regional (OR) - Operatorul regional a fost înregistrat oficial la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului sub numărul J52/493 din 18 iulie 2007, sub numele “S.C. APA SERVICE S.A. 

Giurgiu”. Activitatea Operatorului Regional “SC APA SERVICE S.A.” a început la 01 septembrie 

2007 in Municipiul Giurgiu, oraşul Bolintin Vale, oraşul Mihăileşti şi comuna Slobozia. 

Operatorul Regional a fost creat cu sprijinul Asistenţei Tehnice ISPA (Măsura ISPA 2003/RO/P/PA - 012) şi a 

Componentei Pre-FOPIP. Acest operator a devenit furnizorul de servicii regional fiind creat pe baza a trei 

operatori locali. În prezent OR furnizează servicii doar pentru o parte din judeţ dar în viitor îşi va extinde 

activitatea. Actele care au stat la baza formării Operatorului Regional din Judeţul Giurgiu sunt: 

 decizia Consiliului Judeţean Giurgiu nr.29 / 06.03.07; 

 decizia Consiliului Local Bolintin Vale nr.15 / 27.02.07; 

 decizia Consiliului Local Mihăileşti nr.36 / 31.05.07; 

 decizia Consiliului Local Giurgiu nr.44 / 23.02.07; 

 decizia Consiliului Local comuna Slobozia nr.6 / 27.02.07; 

 decizia Consiliului Local Bolintin Deal nr.5 / 23.02.07. 

Participarea la capitalul social al Operatorului Regional este, conform convenţiei din 14.02.2007: 

 CJ Giurgiu – 1,47% 

 CL Giurgiu – 85,34% 

 CL Bolintin Vale – 5,13% 

 CL Mihailesti – 3,36% 

 CL Slobozia – 4,12% 

 CL Bolintin Deal – 0,58%. 

Operatorul Regional nu a beneficiat până acum – data implicării lui în proiectul finaţat din Fondurile de 

Coeziune - de programe de finanţare din fonduri europene. Acest OR are întregul suport politic de care are 

nevoie din partea Consiliului Judeţean, dar în momentul de faţă acoperă cu serviciile pe care le oferă doar o 

parte din suprafata judeţului. Activitatea OR se va extinde în viitor şi se speră ca într-o perioadă relative scurtă 

OR sa fie capabil să acopere întrega arie a judeţului şi să ofere servicii de calitate la nivelul cerut. În afară de 

acest operator regional, în judeţ există, departamente apă/canal în cadrul autorităţilor locale. 

Cu referire la zona rurală, în judeţul Giurgiu sunt 51 comune, iar situaţia sistemele de alimentare cu apa şi 

canalizare în acestea este următoarea: 

 în 14 comune există un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă; 

 într-o singură comună există un sistem centralizat de colectare a apelor uzate şi staţie de epurare. 

Nu există comune care să aibă contract de concesiune cu un operator privat. În 13 comune există un 

departament de servicii publice în cadrul Consiliului Local, o comună având ca operator COR - SC APA 

SERVICE Giurgiu SA. Restul comunelor nu au sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare. 

2.6.4.2.1 Concluzii referitoare la situaţia existentă 

În conformitate cu POS Mediu SOP, realizările instituţionale trebuie să implice Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară, având ca principal rol monitorizarea Companiei Operator Regional (COR). Situaţia 

regionalizării serviciilor de apă/canal în judeţul Giurgiu a fost prezentată mai sus. ROC (SC APA SERVICE SA) 

are capacitate instituţională destul de bine dezvoltată, operând în cele 3 oraşe ale judeţului Giurgiu. Totodată, 

ROC având o experinţă relativ redusă (6 ani), consolidarea procesului este încă în derulare iar standardele 

serviciilor sunt diferite de la oraş la oraş. O problemă importantă este situaţia din zona rurală, unde sisteme de 

apă au fost dezvoltate şi sunt operate de către autorităţile locale prin departamentele apă/canal. 

2.6.4.2.2 Recomandări pentru imbunătăţire 

Următoarele recomandări vor fi luate în consideraţie în vederea consolidării construcţiei instituţionale: 

 continuare procesului de consolidare al ADI; 
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 includerea în ADI a tuturor comunelor în care există un sistem operat de diferiţi operatori; 

 continuare procesului de consolidare a ROC prin atenţia acordată creşterii nivelului servicilor în toate 

localităţile; 

 regândirea structurii organizatorice a SC APA SERVICE SA în vederea înlesnirii operaţiunii de 

extindere prin includerea zonelor rurale; 

 asigurarea suportului instituţional, pregătirii şi dezvoltării echipei SC APA SERVICE SA pentru 

operarea regională incluzând zonele rurale, care au probleme specifice faţă de cele din oraşe. 

2.6.5. Tarife curente 

Informaţiile referitoare la tarifele aplicate pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare au fost colectate şi 

analizate iar media pe judeţ a fost calculată, pe baza populaţiilor relative din zonele deservite. La faza de 

Fezabilitate, tarifele curente vor fi calculate în zonele care vor beneficia de facilităţile proiectate, permisivitate şi 

acoperirea completă a costurilor pentru aceste investiţii. Această analiză va conduce la recomandări referitoare 

la stabilirea tarifului şi armonizare, luând în considerare parametrii indicaţi. Aceste informaţii referitoare la 

tarifele curente sunt rezumate în următorul tabel (de menţionat ca anul 2011 a fost anul în care au fost unificate 

tarifele în aglomerările care au beneficiat de finaţare din Fonduri de Coeziune): 

Tabel Nr. 2-34 – Tarife curente în principalele localităţi - 2013(RON/mc fără TVA) 

LOCALITATE ALIMENTARE CU APĂ CANALIZARE 

 RON/m
3
 RON/m

3
 

Giurgiu - Municipiu 2,70 2,54 

Slobozia 2,70 2,54 

Bolintin Vale - oraş 2,70 2,54 

Mihăilesti - oraş 2,70 2,54 

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA  

Tabel Nr. 2-35 – Tarife curente în localităţile judeţului Giurgiu, având sisteme de alimentare cu apă şi canalizare 

LOCALITATE ALIMENTARE CU APĂ CANALIZARE 

 RON/m
3
 RON/m

3
 

Adunaţii Copăceni N/A N/A 

Braniştea 3,00 - 

Bucşani 2,50 - 

Bulbucata 3,00 - 

Buturugeni 3,00 - 

Comana 3,00 - 

Copaciu 3,00 - 

Dărăşti Vlaşca N/A N/A 

Frăteşti 1,90 - 

Ghimpaţi 3,00 - 

Grădinari 3,00 - 

Gogoşari 3,00 - 

Malu 1,50 - 

Mârşa 3,00 - 

Mogoşeşti N/A N/A 

Naipu 3,00 - 

Oinacu 3,00 - 

Podişor 2,50 - 

Poşta 3,00 - 

Remuş 1,90 - 

Roata de Jos 1,30 0,95 

Sadina 1.30 0.95 

Tantava 3,00 - 

Vadu Lat 2,50 - 

Varlaam N/A N/A 

Vedea 1,50 - 

Zorile 3,00 - 

Sursa: Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor; tarifele sunt pentru anul 2013 pentru localităţile care au beneficiat de 

finanţare din Fonduri de Coeziune şi pentru anul 2010 pentru celelalte localităţi 
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2.7. RESURSE DE APĂ 

2.7.1. Generalităţi 

Judeţul Giurgiu dispune atât de resurse de apă de suprafaţă, cât şi de resurse subterane. Pe ansamblu, 

ponderea celor de suprafaţă este însă determinantă. Din punct de vedere al resurselor de apă utilizabile pentru 

alimentări cu apă potabilă acestea pot fi considerate moderate, ţinând cont de calitatea necorespunzătoare a 

unor ape de suprafaţă, cât şi de distribuţia inegală în teritoriu a resurselor existente. 

Reţeaua hidrografică are o densitate mai mare în partea de Nord-Vest şi mai scazută în cea de Sud; şi este 

reprezentată în principal prin sectoarele inferioare ale Dunării şi Argeşului, ce străbate judeţul Giurgiu pe 

directie NV-SE, pe o distanţă de 113 km. Reţeaua hidrografică mai cuprinde râurile Neajlov, Sabar, Câlnistea, 

care fac parte din bazinul hidrografic Argeş-Vedea, inclus în bazinul hidrografic al Dunarii. La acestea se mai 

adaugă râurile de mai mică importanţă, aparţinând reţelei hidrografice autohtone, cum sunt: Ilfovăţul, 

Dâmbovnic, Glavacioc, Ismar şi Pasarea, toate având numai parţial bazinul de recepţie pe teritoriul judeţului 

Giurgiu. 

Densitatea reţelei hidrografice, este de de circa 0,3 km/km
2
 în zona Nord-Vestică a judeţului şi scade pâna sub 

0,1 km/km
2
 în partea de Sud. Scurgerile medii multianuale specifice de apă şi de aluviuni în suspensie sunt 

reduse, debitele medii multianuale specifice de apă variază, dinspre Nord spre Sud, între 3,0 şi 0,5 l/s,km
2
. 

Debitele de aluviuni în suspensie sunt sub 0,5 t/ha,an. 

Lacurile naturale sunt putine din cauza lucrarilor de desecare care au dus la disparitia complexelor lacustre 

Greaca, Pietrele si altele, dar lacurile antropice sunt mai numeroase. 

2.7.2. Ape de suprafaţă 

2.7.2.1 Râurile 

Ca resurse specifice, respectiv l/s/km
2
, se pot identifica zone bogate în resurse de apă, respectiv zona râului 

Argeş (10,1 l/s/km
2
) şi zone sărace în resurse, precum bazinele râurilor Sabar (2,67 l/s/km

2
) şi Neajlov (1,98 

l/s/km
2
). 

În privinţa repartiţiei scurgerii în timpul anului, volumul maxim scurs se înregistrează în luna Aprilie, iar 

scurgerea minimă se produce în lunile Septembrie – Noiembrie. 

Debite maxime - caracteristic râurilor cu bazine de recepţie mici, ploile torenţiale produc debite deosebit de 

mari, în timp ce în sub-bazinele cu suprafeţe mai mari, efectul ploilor torenţiale scade sensibil, rolul determinant 

în formarea debitelor maxime revenind ploilor de lungă durată, sau topirii zăpezilor suprapuse peste o perioadă 

ploioasă. 

Debite minime - scurgerea minimă are loc în perioada vară – toamnă, datorită cantităţilor mici de apă căzute în 

lunile August - Septembrie şi a temperaturilor ridicate, cât şi în iernile cu temperaturi foarte scăzute când 

alimentarea râurilor se face exclusiv din rezervele subterane. 

Debite solide - în judeţul Giurgiu, datorită structurii geologice, gradului de împădurire, procesele de eroziune 

sunt mai lente în partea nordică a bazinului râului Argeş, şi deosebit de accentuate (datorită în special 

despăduririlor din zona de deal) în partea mediană şi sudică. Volumul mediu multianual de aluviuni transportate 

de râul Argeş, în regim modificat, (atât în suspensie cât şi târâte) şi afluenţi fiind de cca.250 mii tone/an (7,9 

kg/s) la secţiunea aval acumulare Goleşti, 540 mii tone/an (17,2 kg/s) în secţiunea Malu Spart pentru a ajunge 

la 920 mii tone/an (29,2 kg/s) în secţiunea Budeşti. 

Râul Argeş intră în judeţ în amonte de localitatea Găiseni, are o suprafata de bazin de 3.740 km
2
 si o lungime 

de 177 km, din care 113 km pe teritoriul judeţului Giurgiu. Părăseşte judeţul puţin în amonte de confluenţa cu 

principalul său afluent Dâmboviţa totalizând o suprafaţă de bazin de 9.200 km
2
 şi o lungime de 290 km. Afluenţii 

săi principali sunt: Dâmboviţa (S = 2.830 km
2
; L = 237 km), Sabarul (S = 2.376 km

2
; L = 144 km), Neajlovul (S = 

3.660 km
2
; L = 150 km). La acestea se adaugă afluenţii de ordinul II, Ilfovul (S = 226 km

2
; L = 69 km) şi 

Câlniştea (S = 1.743 km
2
; L = 102 km). Stocul mediu multianual al râului Argeş pe teritoriul judeţului Giurgiu (la 

Malu Spart) este de cca.1.208 mil.m
3
, iar la vărsare în Dunăre de cca.2.193 mil.m

3
. Debitul mediu multianual al 

râului Arges la intrarea în judet este de circa 40,0 m
3
/s, iar la iesire de 56,0 m

3
/s, cu menţiunea că această 

valoare include influenţa diverselor folosinţe asupra regimului natural, principalele aporturi fiind ale râurilor 

Sabar (6,70 m
3
/s) şi Neajlov (7,50 m

3
/s). Râul Neajlov are un stoc mediu multianual (în secţiunea Vadu Lat) de 

143,3 mil.m
3
. Pe râul Argeş, în judeţul Giurgiu, cele mai mari debite au fost înregistrate la s.h. Malu Spart - 
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2000 m
3
/s (1941) şi 1522 m

3
/s (1975). Fenomene de îngheţ (curgeri de sloiuri, gheaţă la mal, pod de gheaţă) 

apar în fiecare iarnă şi au o durată medie de circa 50–55 de zile. Podul de gheata apare mai rar (50–80% din 

ierni) si are o durata medie de 30–40 zile. 

Dunărea delimiteaza la sud judeţul pe o lungime de circa 68 km, având o pantă medie pe acest sector de circa 

5 cm/km şi nu primeşte nici un afluent important, excepţie făcând râul Parapanca (S = 499 km
2
; L = 26 km), 

care se varsă în Dunare în apropierea localităţii Slobozia. Debitul mediu multianual al fluviului este la intrarea în 

judeţ de circa 5880 m
3
/s. Debitele medii anuale nu prezintă variaţii sensibile. În anii foarte ploioşi şi foarte 

secetoşi valorile medii anuale nu depăşesc 1,48 respectiv 0,68 din valoarea debitului mediu multianual. 

Volumul maxim scurs pe anotimpuri, se înregistrează în mod obişnuit primăvara (Aprilie-Iunie), reprezintă în 

medie 34,2% din cel anual, iar cel minim se realizează în mod obişnuit la sfârsitul verii şi începutul toamnei 

(August-Octombrie) şi este de circa 18% din acesta. Volumul maxim lunar este în medie de circa 12% din 

volumul anual şi se realizează în mai. Volumul minim lunar se întâlneste în octombrie, circa 5,5% din volumul 

anual şi în septembrie circa 5,7% din volumul anual. Debitul maxim cu probabilitatea de depaşire de 1% (o data 

la 100 ani) în regim natural de scurgere este de 17100 m
3
/s la intrare si 17300 m

3
/s la ieşirea din judeţ. Debitul 

mediu zilnic minim (anual) cu probabilitatea de 80% (o data la 5 ani) este de circa 1940 m
3
/s, iar cel 

corespunzator perioadei iunie-august, când cerintele pentru irigaţii sunt maxime, de 2820 m
3
/s. Debitul mediu 

multianual de aluviuni în suspensie este de circa 1650 kg/s, cel târât fiind nesemnificativ în raport cu acesta. 

Fenomene de înghet (curgeri de sloiuri, pod de gheaţă) se înregistrează în circa 75% din ierni şi au o durata 

medie de 40 zile. Podul de gheaţă apare mai rar, 45% din ierni şi durează în medie 30 zile. Ostroavele, 

bancurile submerse şi îngustarile de albie favorizează formarea zapoarelor în timpul ruperii podurilor de gheaţă. 

Debitele maxime cu probabilitatea de depăşire de 1%, înregistrate la staţiile hidrometrice de pe teritoriul 

judeţului, sunt: 

 s.h. Malu Spart - râul Argeş - 2090 m
3
/s; 

 râul Neajlov – amonte cf. Argeş - 580 m
3
/s; 

 râul Sabar – amonte cf. Argeş - 650 m
3
/s. 

Debitele medii zilnice minime cu probabilitatea de depăşire de 95 % sunt pe râul Argeş la Malu Spart de 3,5 

m
3
/s, iar pe râul Neajlov de 0,13 m

3
/s la Vadu Lat. 

În ceea ce priveşte debitele medii lunare minime cu probabilitatea de depăşire de 95%, acestea se cifrează la 

6,4 m
3
/s pe râul Argeş  la Malu Spart iar pe râul Neajlov de 0,32 m

3
/s la s.h. Vadu Lat. 

Calitatea râurilor interioare din judeţul Giurgiu este controlată şi supravegheată de Administraţia Naţională 

„Apele Române”, Direcţia Apelor Argeş Vedea Piteşti – Sistemul de Gospodarire a Apelor Giurgiu. Lungimea 

totală a râurilor supravegheată în anul 2004 a fost de 565 km. Calitatea cursurilor de apă la nivelul judeţului 

Giurgiu, clasificată pe lungimi de râu, este prezentată în tabelul nr.2-28. 

Tabel Nr. 2-36 – Calitate a cursurilor de apa din judetul Giurgiu 

NR. CRT FLUVIUL / RÂUL LUNGIMEA TOTALĂ (km) CLASA I CLASA II CLASA III 

1 Dunărea 76 - - 76 

2 Argeş 118 - 118 - 

3 Neajlov 100 - 100 - 

4 Dâmbovnic 24 - 24 - 

5 Glavacioc 25 - - 25 

6 Milcovăţ 33 -  33 

7 Cîlniştea 62 - 62 - 

8 Bălăria 18 - 18 - 

9 Sabar 59 - 59 - 

10 Bratilov 27 - 27 - 

11 Ciorogârla 20 - 20 - 

Datele din tabelul nr. 2-49 pun în evidenţă faptul că majoritatea tronsoanelor de ape de suprafaţă se încadrează 

în clasa a II-a de calitate. Pe teritoriul judeţului Giurgiu, pe toată lungimea lor, fluviul Dunarea şi râurile 

Glavacioc şi Milcovăţ se încadreaza în clasa a III-a de calitate. 

Cel mai important curs de apă din judeţul Giurgiu este fluviul Dunărea care străbate judeţul Giurgiu pe o 

distanţă de 76,0 km, de la Pietrişu - km 527,0 la Greaca - km 452,0. În cadrul proiectului Phare CBC RO 

0103.03-02 “Protecţia zonelor mlăştinoase ale Dunării - proiect pilot pentru zona ostroavelor Cama-Dinu“ s-a 

stabilit un program de monitorizare a calităţii fluviului Dunărea. În conformitate cu acest program, în anul 2010 
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APM Giurgiu a monitorizat cu o frecvenţă trimestrială calitatea apei fluviului Dunărea, calitatea sedimentelor 

prelevate din sectoarele corespunzătoare km 502,0, km 511,0 şi km. 520,0. 

Din analizele efectuate în anul 2010 s-a constatat că acestea s-au încadrat în standardele de calitate prevăzute 

pentru clasa I, conform Ordinului 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii ecologice a corpurilor de apă. 

2.7.2.2 Lacurile 

În cadrul judeţului Giurgiu se întâlnesc lacuri naturale (de lunca) şi antropice. Dintre lacurile de lunca cel mai 

important în prezent a ramas lacul Comana, situat în lunca Neajlovului (S = 700 ha la niveluri medii si 1000 ha 

la niveluri mari). De menţionat că în trecut din aceasta categorie faceau parte lacul Greaca (S = 7.400 ha) şi 

complexul lacustru Pietrele astâzi complet desecate. Alte lacuri de pe teritoriul judeţului sunt: Oncesti I, Oncesti 

II, Comana, acumularea Mihailesti, Facau, Gradinari. Iazurile formeaza grupa cea mai numeroasă, fiind 

raspândite pe numeroase vai: Cîlnistea, Glavacioc, Milcovat, Porumbeni, Ismar, Parapanca şi Zboiul. 

2.7.3. Ape subterane 

În cadrul bazinului râului Argeş, pe teritoriul judeţului Giurgiu, formaţiunile acvifere cele mai importante sunt 

“Stratele de Frăteşti“. Formaţiunile acvifere freatice din seria “Stratelor de Frăteşti“ sunt întâlnite la adâncimi 

cuprinse între 150 - 180 m în special în zona Burnasului. Odată cu îmbunătăţirea cunoaşterii hidrogeologice a 

fost evidenţiat totodată potenţialul acvifer deosebit al calcarelor mezozoice calcifiate din sudul bazinului 

(interceptate la cca. 800 – 1000 m adâncime în zona Călugăreni). Potenţialul resurselor totale de apă 

subterană în judeţul Giurgiu din acvifer freatic şi de adâncime  este de circa 144 mil.mc. 

Resursele de apă subterană pentru sectorul Oltenita – Drobeta Turnu Severin în care a fost încadrat judetul 

Giurgiu sunt estimate la 20 m
3
/s, din care sunt se exploateaza în prezent un debit de 2.44 m

3
/s, ramânând un 

disponibil total de 17.56 m
3
/s. În sectorul aferent judetului Giurgiu sunt acvifere depozitele aluvionare ale terasei 

(zona adiacenta municipiului Giurgiu) si partea superioara stratelor de Fratesti, care împreună furnizează în 

prezent debite de exploatare de aproximativ 800 l/s. Capacitatea bazinului acvifer în zona judeţului Giurgiu este 

de 6 m
3
/s. Calcarele mezozoice, cercetate cu foraje de adâncime în zona municipiului Giurgiu, au o capacitate 

deosebita de debitare, de ordinul a 40-50 l/s, foraj, apa respectiva fiind potabila în limite exceptionale. 

Stratul acvifer freatic, care frecvent cuprinde atât freaticul din terasele Dunarii, cât si parte din acviferul cantonat 

în Stratele de Fratesti, furnizeaza un debit de 1860 l/s, stratele acvifere de adâncime medie 500 l/s, iar stratele 

acvifere de mare adâncime (calcare mezozoice carstifiate) debiteaza cca. 80 l/s. 

Pentru extinderea surselor de apa, se recomanda realizarea de foraje de mare adâncime, pentru exploatarea 

acviferului cantonat în calcarele mezozoice carstifiate, acesta putând furniza o apă de o calitate excepţională; 

se recomandă evitarea pe cât posibil a forajelor de mică adâncime, mai vulnerabile poluării cu îngrăşăminte 

azotoase şi pesticide. 

Teritoriul judeţului Giurgiu oferă resurse medii privind apele subterane şi posibilitatea de captare a acestora. 

Zonele în care aceste posibilităţi pot fi considerate superioare mediei sunt cele situate în lunca râului Arges în 

zona nord-estica a judeţului (alimentarea cu apă a Municipiului Bucuresti) şi în lunca Dunării (alimentarea cu 

apă a Municipiului Giurgiu). Principalele resurse subterane aflate în exploatare pentru alimentarea cu apă a 

Capitalei, Municipiului Giurgiu şi a oraşelor Mihăileşti şi Bolintin Vale sunt: 

 frontul Ulmi – 44.000 m
3
/zi – 263 puturi de mică şi medie adâncime (255 în functiune); 

 frontul Arcuda – 9.400 m
3
/zi – 130 puţuri de medie adâncime (59 în functiune); 

 fronturile Balanoaia, Balanu, Slobozia I si II, Vieru; 49 puţuri de mică adâncime – 31.190 m
3
/zi; 15 

puturi de mare adâncime – 36.374 m
3
/zi. 

Principalele resurse de ape subterane aflate în exploatare pentru alimentarea cu apă a agenţilor economici 

sunt: SC Petromservice SA Bucuresti – Sucursala Petromservice Roata; frontul Malu Spart – 957 m
3
/zi ( 

închisa în anul 2003); front I Roata – 350 m
3
/zi – 4 foraje de medie adâncime; front II Roata – 351 m

3
/zi – 2 

foraje de medie adâncime. 
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2.8. POLUAREA ŞI IMPACTUL ASUPRA SURSELOR DE APĂ 

2.8.1. Surse majore de poluare 

 principalele forme de poluare a apei în funcţie de sursele şi natura lor sunt: 

 poluarea organică (au ca sursă principală deversările menajere din oraşe); 

 poluarea toxică (sursa principală de poluare o reprezintă industria); 

 poluarea bacteriană (afectează calitatea apei potabile); 

 poluarea termică (provenită de la apele de răcire din industrie care sunt evacuate în stare caldă); 

 poluare chimică (principalele surse de poluare sunt: îngrăşămintele chimice, petrolul, diferite 

substanţe chimice deversate de întreprinderi industriale); 

 poluarea biologică. 

Pentru a pune bazele unui control eficient al poluării, Directiva Cadru pentru Apă (2000/60/CE) prevede un 

obiectiv comun pentru toate statele membre atingerea calităţii ecologice şi chimice bune a apelor până în anul 

2015. Directiva Cadru Apă stabileşte clar termenul limită până la care apele trebuie să atingă un prag al calităţii 

prin reducerea poluării apelor provocată de activitatea umană, industrială şi agricolă. Articolul 14 al Directivei 

Cadru 2000/60/EC specifică faptul ca Statele Membre trebuie şi să încurajeze toate părţile interesate în 

implementarea Directivei şi în elaborarea planurilor de management pe bazin hidrografic. 

Planul realizat pe bazin hidrografic constituie un instrument de implementare a Directivei Cadru reglementat 

prin Articolul 13 şi anexa VII. Planul de management al bazinului hidrografic are ca principal obiectiv atingerea 

“stării bune” a apelor de suprafaţă şi subterane. 

2.8.2. Impactul deversării apelor uzate 

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată şi completată prin Directiva 98/15/EC, a 

fost transpusă în întregime în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr. 188 / 28.02.2002 pentru 

aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Apele uzate evacuate 

în judeţul Giurgiu sunt constituite din ape uzate menajere şi ape uzate industriale. Calitatea apelor uzate este 

monitorizată bilunar de către S.G.A. Giurgiu prin prelevări de probe şi analize fizico – chimice de la următoarele 

surse de impurificare: 

 S.C. Apă Service SA Secţia Giurgiu 

 SC Uzina Termoelectrica SA Giurgiu 

 UM Grădiştea 

 SW Umwelttechnic SRL 

 SC Imsat SA Bucureşti – Fabrica de containere Giurgiu 

 SC Zirom RA 

 Centrul de Sănătate Ghimpaţi 

 SC DG Petrol SRL Giurgiu  

 Canal Cama 

 Primăria Roata de Jos 

 SC Service SA Avicola Mihăileşti 

 SC Avicola Mihăileşti SRL 

 SC Apă Service SA Giurgiu Secţia Bolintin Vale. 

Tabel Nr. 2-37 – Surse majore de poluare din judeţul Giurgiu 

SURSE DE 

POLUARE 

DOMENIUL DE 

ACTIVITATE  

TREAPTĂ DE 

EPURARE 
EMISAR 

VOLUM APE UZATE 

EVACUATE(mc / an) 

POLUANŢI 

SPECIFICI 

S.C. Apa Service SA 

Secţia Giurgiu 
Staţie de epurare  Treaptă mecanică Dunăre 2.050.630 

MTS; CBO5; 

NH4 

SC Uzina 

Termoelectrică SA 

Giurgiu 

Producere energie 

electrică şi termică 

Treaptă mecano - 

biologică 
Dunăre 32.039 NH4; SE 

SC DG Petrol SA 
Transvazare 

produse petroliere 

Treaptă mecanco 

- biologică 
Dunăre 200 

MTS; 

Detergenţi; 

CBO5; SE 

SC Imsat SA 
Fabricarea 

containerelor 

Treaptă mecano - 

biologică 
Dunăre 2.405 

PT; Detergenţi;  

SE 
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Centrul de Sănătate 

Ghimpaţi 
Sănătate Treaptă mecanică 

Râul 

Glavacioc 
5.103 

CBO5; NH4; 

PO4; 

Detergenţi 

Primăria Roata de 

Jos 

Gospodărie 

comunală 

Treaptă mecanco 

- biologică 

Râul 

Dâmbovnic 
24.514 

NH4; CBO5; 

Detergenţi; PT 

SC Service Avicola 

SRL Mihăileşti / 

Iepureşti 

Staţie de epurare Treaptă mecanică Râul Neajlov 209.023 
MTS; NH4; 

CBO5; PT 

SC Service Avicola 

SRL Mihăileşti / 

Drăgănescu 

Staţie de epurare 
Treaptă mecanco 

- biologică 

Acumularea 

Mihăileşti 
105.830 

MTS; NH4; SE; 

PT 

SC Apa Service SA 

Secţia Bolintin 
Staţie de epurare Treaptă mecanică Argeş 85.681 

NH4; CBO5; 

Detergenţi; 

CCOCr; PT 

SC Dunapref SA 

Giurgiu 

Industrie minerale 

neferoase 
Treaptă mecanică Dunăre 402 

MTS; CBO5; 

NH4; PT 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010 – APM Giurgiu 

În municipiul Giurgiu, staţia de epurare aparţine SC Apă Service SA, Secţia Giurgiu. În oraşul Mihăileşti, staţia 

de epurare aparţine SC Service Avicola Mihăileşti iar în oraşul Bolintin Vale, staţia de epurare aparţine SC Apa 

Service SA Secţia Bolintin. 

Poluanţii specifici pentru tipurile de ape uzate evacuate în judeţul Giurgiu sunt: 

 apele uzate menajere - materii în suspensie, substanţe organice, substanţe extractibile, detergenţi, 

azot, fosfor, cloruri, sulfaţi, bacterii coliforme totale, bacterii coliforme fecale, streptococi fecali; 

 ape uzate orăşeneşti - materii în suspensie, substanţe organice, substanţe extractibile, detergenţi, 

azot, fosfor, cloruri, sulfaţi, bacterii coliforme totale, bacterii coliforme fecale, streptococi fecali şi 

indicatori specifici industriilor care evacuează ape uzate în reţeaua de canalizare (metale, fenoli, 

produse petroliere, sulfuri, etc.; 

 ape uzate provenite din zootehnie - materii în suspensie, reziduu filtrabil la 105
0
C, substanţe 

organice, substanţe extractibile, azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, bacterii coliforme fecale, 

bacterii coliforme totale, streptococi fecali, salmonella; 

 ape uzate provenite din industria alimentară - materii în suspensie, reziduu filtrabil la 105
0
C, 

substanţe organice, substanţe extractibile, azot, fosfor, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, cloruri, 

detergenţi, bacterii coliforme fecale, bacterii coliforme totale, streptococi fecali, salmonella; 

 ape uzate provenite din industria uşoară – substanţe organice, sulfuri, clor liber, azot, fosfor, 

detergenţi, substanţe extractibile, produse petroliere, crom, calciu, magneziu, fier, cupru, mangan, 

arsen, cadmiu, plumb, zinc; 

 ape uzate provenite de la termocentrale: materii în suspensii, reziduu, substanţe organice, sulfuri, 

azot, fier, mangan, cloruri, sodiu, potasiu, sulfaţi, calciu, magneziu, produse petroliere, substanţe 

extractibile; 

 ape uzate provenite din extracţia ţiţeiului: materii în suspensii, reziduu, substanţe organice, produse 

petroliere, substanţe extractibile, cloruri, azot, fosfor, hidrocarburi aromatice policiclice. 

Cantităţile de poluanţi evacuate, în anul 2010 în apele de suprafaţă, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 2-38 – Cantităţi de poluanţi evacuate în apele de suprafaţă în 2010 

NR. 

CRT. 
EMISAR 

POLUANŢI (t / an) 

M
T

S
 

C
B

O
5
 

C
C

O
C

r 

P
T
 

N
O

2
 

N
O

3
 

N
H

4
 

R
e
z
id

u
u

 f
ix

 

C
l 

S
O

4
 

C
a
 

M
g

 

C
ia

n
u

ri
 

F
e
n

o
li
 

D
e
te

rg
e
n

ţi
 

S
E

 

N
T

 

N
i 

1. Argeş 

1
4
,8

8
6
 

4
,7

0
9
 

1
7
,3

8
9
 

0
,3

7
4
 

0
,1

4
6
 

3
,2

8
6
 

5
,4

1
7
 

1
1
1
,7

0
4
 

1
2
,8

8
6
 

1
0
,4

1
 

- - - - 

0
,1

8
8
 

1
,9

1
 

2
,0

0
5
 

- 

2. Neajlov 

2
9
,8

5
4
 

1
1
,0

2
 

4
2
,4

8
8
 

3
,0

8
4
 

0
,1

4
1
 

4
,0

2
7
 

8
,3

1
8
 

1
3
5
,3

8
8
 

2
0
,3

9
2
 

1
8
,8

3
9
 

2
4
,5

5
2
 

1
0
,5

8
9
 

- 

0
,0

0
2
1
 

0
,3

6
 

2
,0

9
 

- - 
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3. Dâmbovnic 

0
,7

3
6
 

0
,3

1
4
 

1
,1

0
1
4
 

0
,1

5
3
 

0
,0

4
 

0
,4

7
6
 

0
,0

2
2
 

1
0
,3

0
8
 

1
,3

3
8
 

1
,1

9
 

- - - - 

0
,0

1
1
 

0
,2

5
 

0
,1

3
7
 

- 

4. Glavacioc 

0
,2

8
3
 

0
,1

7
6
 

0
,4

7
4
 

0
,1

0
2
 

0
,0

0
1
9
 

0
,0

6
9
 

0
,1

3
8
 

2
,5

4
5
 

- - - - - - 

0
,0

2
6
 

- - - 

5. Dunărea 

1
8
8
,4

6
4
 

4
2
,3

7
6
 

1
7
5
,6

4
6
 

5
,5

9
5
 

0
,3

6
3
 

2
7
,8

0
3
 

3
2
,4

0
9
 

1
0
2
8
3
,0

7
6
 

1
5
6
,3

3
8
 

9
7
,2

0
3
 

1
7
9
,9

2
6
 

7
6
,8

2
6
 

0
,0

0
3
 

0
,0

6
3
 

3
,3

2
1
 

2
0
,9

7
0
 

0
,1

0
9
 

0
,0

0
6
 

2.8.2.1 Impactul asupra apelor de suprafaţă 

Sistemul naţional de monitorizare a apelor cuprinde două tipuri de monitoring, conform cerinţelor revăzute în 

Legea 310/2004 de modificare şi completare a Legii Apelor 107/1996 care a preluat prevederile Directivei 

Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei şi celelalte Directive UE. Astfel se realizează un monitoring de 

supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice şi un 

monitoring operaţional (integrat monitoringului de supraveghere) pentru corpurile de apă ce au riscul sa nu 

îndeplinească obiectivele de protecţie a apelor. Calitatea râurilor interioare din judeţul Giurgiu este controlată şi 

supravegheată de Administraţia Naţională „Apele Române”, Direcţia Apelor Argeş Vedea Piteşti - Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Giurgiu, iar lungimea totală supravegheată a cursurilor de apă din judeţ este de 578 km. 

Principalele cursuri de apă din bazinul Argeş sunt: 

 Argeş - cu o lungime supravegheată de 118 Km; 

 Neajlov - cu o lungime supravegheată de 100 Km; 

 Câlniştea - cu o lungime supravegheată de 62 Km; 

 Sabar - cu o lungime supravegheată de 59 Km; 

 Milcovăţ - cu o lungime supravegheată de 33 Km; 

 Glavacioc - cu o lungime supravegheată de 25 Km. 

Calitatea râurilor interioare în secţiunile analizate în anul 2010, încadrate pe clase de calitate în raport cu 

indicatorii fizico chimici, conform Ordinului MMGA nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind 

clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă este prezentată 

în tabelul următor: 

Tabel Nr. 2-39 – Calitatea apelor de suprafaţă 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 
RÂUL 

SECŢIUNI 

CONTROL 

CURS APĂ 

LUNGIME 

TOTALĂ 

(km) 

CLS 

I 

(km) 

CLS 

II 

(km) 

CLS 

III 

(km) 

CLS 

IV 

(km) 

CLS 

V 

(km) 

OBS. 

(INDICATORI 

CARE CONDUC 

LA ÎNCADRARE 

NEFAVORABILĂ) 

BH Argeş 

Argeş Clăteşti 118  118     

Neajlov Vadu Lat 100  100     

Dâmbovnic Uieşti 24  24     

Glavacioc Ghimpaţi 25   25   PT, CCOCr; Cl 

Milcovăţ 

Amonte 

confl. 

Glavacioc 

33   33   PT, CCOCr; Cl 

Câlniştea Călugăreni 62  62     

Bălăria 

Amonte 

confl. 

Neajlov 

18  18     

Sabar Tântava 59  59     

Bratilov 

Amonte 

confl. 

Milcovăţ 

27  27     

Ciorogârla A1 20  20     

Cocioc 
Amonte 

confl. Sabar 
16  16     

BH Dunărea DN 5B V. Onceşti 9  9     

TOTAL 511  453 58    

Sursa: Raport Starea Mediului 2010 – APM Giurgiu 
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Cel mai important curs de apă din judeţul Giurgiu este fluviul Dunărea care străbate judeţul Giurgiu pe o 

distanţă de 76 de km, de la Pietrişu - km 527,0 la Greaca - km 452,0. În cadrul proiectului Phare CBC RO 

0103.03-02 “Protecţia zonelor mlăştinoase ale Dunării - proiect pilot pentru zona ostroavelor Cama-Dinu“ s-a 

stabilit un program de monitorizare a calităţii fluviului Dunărea. În conformitate cu acest program, în anul 2009 

APM Giurgiu a monitorizat în primele şase luni ale anului cu o frecvenţă lunară şi în următoarele luni cu o 

frecvenţă trimestrială calitatea apei fluviului Dunărea şi trimestrial calitatea sedimentelor prelevate din 

sectoarele corespunzătoare km 502,0, km 511,0 şi km 520,0. Elementele de calitate chimică şi fizico-chimică la 

care s-au făcut analize sunt următoarele: 

 pentru calitatea apei: pH, duritate, reziduu, alcalinitate, conductivitate, CCOCr, cloruri, azot din NO2, 

azot din NO3, azot din NH4, fosfor din PO4, SO4, Fe, Mn, fenoli, Ca, Mg, Na, K, PAH-uri (antracen, 

dibenzo a fluorantren,  dibenzo a,h, antracen, benzo a pyren, fenantren, fluorantren, benzo b 

fluorantren), ierbicide (simazină, atrazină), pesticide organoclorurate (alfa BHC, beta BHC, gama 

BHC, delta BHC, heptaclor, aldrin, heptaclor epoxide, endosulfan I, 4,4’-DDE, dieldrin, endisulfan II, 

4,4’-DDD, endrin aldehide, endosulfan sulfat, 4,4’-DDT, metoxiclor), metale grele (Pb, Ni, Cr, Cd); 

 pentru calitatea sedimentelor: plumb, crom, nichel, cadmiu. 

Calitatea apelor dulci 

 Nitraţii şi fosfaţii în râuri şi lacuri - analizele efectuate în anul 2010 de Laboratorul SGA Giurgiu au pus 

în evidenţă valori ale indicatorilor corespunzătoare clasei a-II-a de calitate (conform Ord. MMGA 

161/2006) cu excepţia următoarelor secţiuni de râuri: 

 râul Milcovăţ – amonte confluenţa cu râul Glavacioc, clasa a-III-a de calitate (PT 0,2-0,62 mg/l; 

NO3 2,1-4,53 mg/l; Cl 82-133 mg/l); 

 râul Glavacioc – Ghimpaţi, clasa a-III-a de calitate (PT 0,35-0,96 mg/l; NO3 2,58-4 mg/l; Cl 72-

157 mg/l). 

 Oxigenul dizolvat, materiile organice şi amoniu în apele râurilor - din analizele efectuate s-a constatat 

că valorile la indicatorii analizaţi s-au încadrat în clasa a-II-a de calitate (conform Ord. MMGA 

161/2006) cu excepţia următoarelor secţiuni de râuri: 

 râul Milcovăţ – amonte confluenţa cu râul Glavacioc, clasa a-III-a de calitate (CCOMn 6,29-16 

mg O2/l); 

 râul Glavacioc – Ghimpaţi, clasa a-III-a de calitate (CCOMn 6,56-10,56 mg O2/l). 

În anul 2010 starea lacurilor în judeţul Giurgiu a fost controlată de SGA Giurgiu. Principalele lacuri din judeţul 

Giurgiu a căror calitate a fost monitorizată în anul 2010 sunt: Mihăileşti, Făcău, Grădinari, Balta Comana, Bila I, 

Onceşti II. Calitatea principalelor lacuri din judeţul Giurgiu din punct de vedere biologic şi fizico-chimic este 

prezentată în tabelul următor: 

Tabel Nr. 2-40 – Încadrarea din punct de vedere biologic a apelor de suprafaţă 

BAZIN 

HIDROGRAFIC 
LACUL SUPRAFAŢA 

ÎNCADRARE 

DPDV 

BIOLOGIC 

CLASA DE 

CALITATE 

DPDV FIZICO 

- CHIMIC 

OBS. 

(INDICATORI 

CARE CONDUC 

LA ÎNCADRARE 

NEFAVORABILĂ) 

Argeş 

Acumularea Mihăileşti 1.030* Eutrofizat II  

Acumularea Grădinari 301* Eutrofizat II  

Acumularea Făcău 88,81* Eutrofizat II  

Acumularea Bila I 80* Eutrofizat II  

Balta Comana 60 Eutrofizat II  

Dunărea Onceşti II 15,9* Eutrofizat II  

(*) – suprafaţă luciu de apă la nivelul normal de retenţie 
Sursa: Raport Starea Mediului 2010 – APM Giurgiu 

Din punct de vedere al gradului de troficitate toate cele 6 lacuri monitorizate au corespuns categoriei 

eutrofizate, iar din punct de vedere al chimismului apei, s-au încadrat în clasa a-II-a de calitate. 

2.8.2.2 Impactul asupra apelor subterane 

Potrivit cerinţelor Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 

agricole, a fost publicat Ordinul 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de 

nitraţi din activităţi agricole. 
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Pe lângă activităţile agricole, o contribuţie importantă la poluarea cu azotaţi şi nutrienţi, în general, o au şi 

aglomerările umane care nu sunt conforme din punct de vedere al sistemelor de colectare (canalizare) şi al 

staţiilor de epurare (lipsa acestora, lipsa unor trepte de epurare, funcţionarea defectuoasă etc.). 

Chiar dacă în timp s-a constatat o tendinţă de scădere a influenţei surselor de poluare asupra acviferelor 

freatice, datorită reducerii semnificative în ultimii ani a volumului producţiei industriale şi a producţiei agro-

zootehnice, dar şi prin punerea în practică a măsurilor de epurare a apelor uzate, calitatea apelor subterane a 

rămas încă necorespunzătoare din cauza ritmului lent de autoepurare a acestora. 

Din evaluările globale cele mai recente, formele cele mai intense de depreciere multiplă se menţin la nivelul 

calităţii apelor subterane din anumite zone, în special în zonele rurale, unde, din cauza lipsei unui minim de 

dotări cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide ajung în subteran, atât în mod direct (prin intermediul latrinelor 

neimpermeabilizate, a şanţurilor şi rigolelor etc.), cât şi indirect, prin infiltrare lentă (de la depozitele de gunoi de 

grajd, gropi de deşeuri menajere improvizate etc.). 

În legătură cu modul de implementare a Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi proveniţi din surse agricole, au fost identificate zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi, adică acele 

suprafeţe de teren agricol de pe teritoriul ţării prin care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau care 

sunt expuse poluării cu nitraţi din surse agricole, surse care contribuie la poluarea apelor. 

Starea apelor subterane a fost monitorizată prin analize microbiologice şi fizico-chimice de Administraţia 

Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Argeş – Vedea Piteşti SGA Giurgiu la un foraj de observaţie din 

municipiul Giurgiu şi Operatorul Regional SC Apa Service SA Giurgiu la 2 foraje de observaţie în oraşele 

Bolintin Vale şi Mihăileşti. Indicatorii analizaţi şi valorile înregistrate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 2-41 – Calitatea apelor subterane în oraşele Giurgiu, Bolintin vale şi Mihăileşi (foraje de observaţie) 

NR. CRT. FORAJ / AMPLASAMENT INDICATORI ANALIZAŢI VALOARE OBŢINUTĂ LIMITĂ IMPUSĂ 

1. F37 Giurgiu 

CCOCr 1,92 mg O2 / l 5,0 mg O2 / l 

Amoniu 1,1 mg / l 0,5 mg / l 

Nitraţi 19,2 mg / l 50 mg / - 

Nitriţi 0,003 mg / l 0,50 mg / l 

Sodiu 46 mg / l 200 mg / l 

Calciu 90 mg /l - 

Cloruri 98 mg / l 250 mg / l 

Magneziu 71,4 mg / l - 

Reziduu fix 671 mg / l - 

pH 7,1 unităţi de pH > / = 6,5; < / =9,5 

Sulfaţi 80,12 mg / l 250 mg / l 

Duritate totală 29,2
o
G minim 5

o
G 

2. Bolintin Vale 

Nr. colonii la 22
o
C şi 37

o
C Nici o modificare Nici o modificare 

E.coli 0 0 

Enterococi 0 0 

Nitriţi 0 0,5 

Nitraţi 0,39 50 

pH 7,69 unităţi de pH > / = 6,5; < / =9,5 

Turbiditate 0,340 UNI ≤5,0 

Conductivitate 520µs/cm 2500µs/cm 

Amoniu 0 mg / l 0,5 mg / l 

Cloruri 7,69 mg / l 250 

Oxidabilitate 1,13 mg O2 / l 5,0 mg O2 / l 

Duritate totală 160
o
G minim 5

o
G 

3. Mihăileşti 

Nr. colonii la 22
o
C şi 37

o
C Nici o modificare Nici o modificare 

E.coli 0 0 

Enterococi 0 0 

Nitriţi 0 0,5 

Nitraţi 44,48 50 

pH 7,65 > / = 6,5; < / =9,5 



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-64 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

Turbiditate 0,52 ≤5,0 

Conductivitate 1080 2500µs/cm 

Amoniu 0 0,5 mg / l 

Cloruri 59,61 250 

Oxidabilitate 1,05 5,0 mg O2 / l 

Duritate totală 32 minim 5
o
G 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010 – APM Giurgiu 

La nivelul judeţului Giurgiu au fost identificate un număr de 53 de zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi 

(conform Ordinului Ministerului Mediului 1552/2008). 

Tabel Nr. 2-42 – Zonele vulnerabile identificate la nivelul judeţului Giurgiu 

NR. CRT. DENUMIRE ZONĂ CRITICĂ 
CLASA DE 

CALITATE 
CAUZA (POLUANTUL) 

1. Milcovăţ amonte de confluenţa Glavacioc (33 km) III PT, Cl, CCOMn 

2. Glavacioc Ghimpaţi (25 km) III PT, Cl, CCOMn 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010 – APM Giurgiu 

Din analizele efectuate de SGA Giurgiu au fost identificate 2 zone vulnerabile pe cursurile râurilor Milcovăţ şi 

Glavacioc (prezentate în tabelul de mai sus). 

În prezent, „Codul de bună practică agricolă” vizează reducerea poluării cu nitraţi şi se aplică în zonele 

vulnerabile. Potrivit acestui Cod, se ţine cont de condiţiile dominante în diferite regiuni ale ţării, cum ar fi, de 

exemplu, respectarea perioadelor în timpul cărora împrăştierea fertilizanţilor este necorespunzătoare, condiţiile 

de împrăştiere a fertilizanţilor pe soluri foarte abrupte, condiţiile de împrăştiere a fertilizanţilor pe solurile moi, 

inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă, condiţiile de împrăştiere a fertilizanţilor în apropierea cursurilor de 

apă; menţinerea unei cantităţi minime de strat vegetal în cursul perioadelor (ploioase) destinate absorbţiei 

azotului din sol care, în lipsa unui astfel de strat vegetal, ar provoca o poluare a apelor cu nitraţi. 

2.8.3. Gestionarea şi depozitarea nămolului 

Nămolurile sunt de 2 tipuri: ce provin de la epurarea apelor uzate orăşeneşti şi cele din zona industrială. 

Cantitatea mai mare rezultă de la epurarea apelor uzate ce provin din zonele urbane locuite. 

În conformitate cu prevederile reglementărilor din domeniul epurării apelor uzate, producătorul este responsabil 

în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, transportul şi împrăştierea nămolului pe suprafeţele agricole, precum şi 

efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii în cazul în care nămolul generat îndeplineşte condiţiile menţionate 

în Ordinul 344/708/2004. 

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti - Nămolurile provenite de la staţiile de epurare a 

apelor uzate orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură, însă numai în cazul în care se încadrează în parametrii 

tehnici prevăzuţi în Ordinul 344/708/2004 – privind aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în 

special a solurilor, când se utilizează nămolurile de la epurare în agricultură sau pot fi coincinerate. 

În anul 2010, APM Giurgiu nu a eliberat permise de aplicare a nămolului în agricultură conform actului normativ 

menţionat anterior, nămolurile rezultate în urma epurării fiind (după un lung proces de uscare) eliminate prin 

depozitare. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia nămolului rezultat de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în anul 

2010, cu menţiunea că aceste cantităţi raportate de către agenţii economici sunt aproximate ca substanţă 

uscată. 

Tabel Nr. 2-43 – Evoluţia cantităţii de nămol rezultat de la staţiile de epurare orăşeneşti 

STAŢIE DE EPURARE CANTITATE EVACUATĂ (tone subst. 
uscată) 

ANALIZE (mg/kg substanţă uscată) 

Ni Cd Cu Cr Zn Pb 

Giurgiu 108,74 23,2 1,45 163 35,7 1250 59,2 

Sursa: Raport Starea Mediului 2010 – APM Giurgiu 

Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate industriale 

Pe raza judeţului de la staţiile de epurare ce aparţin agenţilor economici, s-a generat, în decursul anului 2010, o 

cantitate de nămol de 36 t, din care 32,3 tone au fost eliminate prin depozitare. Un caz aparte este cel al staţiei 

de preepurare ape uzate industriale ce aparţine SC Dunăreana SA Giurgiu, care procesează ape uzate 

rezultate din industria textilă. În anul 2010 au generat o cantitate de 3,7 tone nămol, cantitate din care s-au 
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fabricat cărămizi pentru uzul propriu şi s-a folosit în amestec cu ciment la realizarea tencuielilor interioare şi 

exterioare în incinta unităţii. 

În cadrul “Strategiei pentru managementul nămolurilor“ elaborată de către EPTISA a fost analizată situaţia 

actuală în domeniul managementului nămolurilor şi au fost identificate opţiunile pentru eliminarea/valorificarea 

acestuia. Acţiunile agreate între consultant şi operatorul regional au fost sintetizate într-un plan de acţiuni pe 

termen scurt, mediu şi lung pentru care se află în curs de implementare. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate procesele de procesare a nămolului din epurare aşa cum rezultă din 

tehnologiile propuse pentru staţiile de epurare: 

Tabel Nr. 2-44 – Parametrii principali ai proceselor de prelucrare a nămolului din procesul de epurarea apelor uzate  

Nr.Crt ORAŞ 
POPULAŢIE 

(2026) 

CANTITATE 

NĂMOL (mc/zi) 

CONŢINUT 

SU (%) 
PROCESARE NĂMOL 

1 GIURGIU 82400 20 25,6 

fermentare anaeroba 

deshidratare mecanica 

conditionare chimica 

2 
BOLINTIN 

VALE 
11200 3,13 22,0 

stabilizare anaeroba 

deshidratare mecanica 

conditionare chimica 

3 MIHĂILEŞTI 6600 1,84 22,0 

stabilizare anaerob 

deshidratare mecanica 

conditionare chimica 

Din analizele realizate până în prezent şi din datele existente, soluţiile de management al nămolului de epurare, 

aplicabile la nivelul judeţului Giurgiu sunt următoarele: 

 aplicarea pentru dezvoltarea unor plantaţii forestiere ar putea fi o soluţie eficientă, dar acest lucru 

depinde în mare măsură de politicile locale de dezvoltare a unor astfel de plantaţii, respectiv de 

rezultatele investigaţiilor privind calitatea terenurilor, respectiv compatibilitatea acestora cu parametrii 

de calitate ai namolului; în orice caz această alternativă nu va putea asigura valorificarea unor 

cantităţi semnificative de nămol, dar trebuie luată în considerare; 

 aplicarea pe terenuri agricole este dependentă de calitatea nămolului, costurile implicate şi 

acceptabilitatea deţinătorilor de terenuri; pentru namolul rezultat la SEAU Giurgiu va trebui să se 

asigure o îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai acestuia; 

 utilizarea la închiderea actualului depozit de deşeuri municipale (Giurgiu şi Bolintin Vale), prin 

refacerea zonelor de împrumut excavate pentru pamântul necesar acoperirii deşeurilor; soluţia ar 

putea fi utilizată pentru perioada de început a funcţionării SEAU; 

 pentru Mihăileşti în prima etapă (2-3 ani) nămolul ar putea fi utilizat pentru închiderea zonelor de 

excavaţii; soluţia poate fi acceptată după realizarea unor analize chimice care să demonstreze 

caracterul inert al nămolului; 

 depozitarea în noul depozit de deşeuri; în acest scop sunt însă necesare dotări sau prelucrări 

suplimentare care să asigure parametrii impuşi prin normative, respectiv reducerea umidităţii pâna la 

35 % SU. 

2.9. CONSUMUL CURENT DE APĂ 

Consumul curent de apă pentru judeţul Giurgiu va fi detaliat în următoarele tabele. Toate datele au fost 

furnizate de operatorii din domeniul apei. Datele furnizate de către Operatorul General sunt disponibile numai 

după data începerii activităţii sale, la data de 10 Septembrie 2007. 
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Tabel Nr. 2-45 – Consum apă potabilă în judeţul Giurgiu 

NR. 

CRT 

NUME 

LOCALIT. 
UNIT.  

2007 2008 2009 2010 

Blocuri 
Gospodării 

individuale 
Blocuri 

Gospodării 

individuale 
Blocuri 

Gospodării individuale 
Blocuri  

Gospodării 

individuale 
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a
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N
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c
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n
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z
a
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1 

Giurgiu – SC 

APA 

SERVICE SA 

m
3
/an 

771.014,60* 2.362.318,22 2.282.726,93 2.176.192,23 

546.626,0

* 
224.388,60* 

1.615.389,5

8 
746.928,64 1.569.215,62 713.511,31 1.489.227,84 686.955,39 

        
1.554.263,8

5 

14.951,7

7 

603.634,0

9 

109.877,2

2 

1.471.147,6

6 

18.080,1

8 

589.249,7

7 

97.705,6

2 

2 

Bolintin Vale 

– SC APA 

SERVICE SA 

m
3
/an 

29.769,20* 84281,0 79.270,12 73.618,40 

15.195,0* 14.574,20* 43.284,79 40.996,21 39.042,65 40.227,47 32.953,10 40.665,30 

        39.042,65 - 40.227,47 - 32.953,10 - 40.665,30 - 

3 

Mihăileşti – 

SC APA 

SERVICE SA 

m
3
/an 

20.053,00* 55.410,41 54.264,28 46.590,06 

-* 20.053,0* - 55.410,41 - 54.264,28 - 46.590,06 

-* -*   - -   - - 3.678,00 50.586,28 - - 8581,50 
38.008,5

6 

4 

Slobozia – 

SC APA 

SERVICE SA 

m
3
/an 

18.061,45* 72.489,13 70.400,93 70.301,0 

-* 18.061,45* - 72.489,13 - 70.400,93 - 70.301,0 

-* -* -* -* - - - - - - 69.997,73 403,20 - - 70.301,0 - 

5 

Bucşani – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - 78.148,00 85.500,0 

- - - - - 78.148,0  85.500,0 

- - - - - - - - - - 78.148,00 - - - 85.500,0 - 

6 

Bulbucata – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - 60.000,0 40.078,0 

- - - - - 60.000,0 - 40.078,0 

- - - - - - - - - - 60.000,0 - - - 40.078,0 - 

7 

Buturugeni – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

24.165,0 49.056,0 50.109,0 47.210,0 

- 24.165,0 - 49.056,0 - 50.109,0 - 47.210,0 

- - 
24.165,

0 
- - - 

49.056,

0 
- - - 50.109,0  - - 47.210,0 - 

8 

Comana – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - - - - 55.960,0 

- - - - - - - - - 55.960,0 

- - - - - - - - - - - - - - 55.960,0 - 

9 Ghimpaţi – m
3
/an  - 112.000,0 115.013,0 
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Serviciul 

Comunal 
- - - - - 112.000,0 - 115.013,0 

- - - - - - - - - - 112.000,0 - - - 115.013,0 - 

10 

Gogoşari – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 20.150,0 

- - - - - - - 20.150,0 

- - - - - - - - - - - - - - 20.150,0 - 

11 

Malu – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 101.670,0 

- - - - - - - 101.670,0 

- - - - - - - - - - - - - - 101.670,0 - 

12 

Mârşa – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 23.288,0 

- - - - - - - 23.288,0 

- - - - - - - -  - - - - - 23.288,0 - 

13 

Oinacu – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 47.650,0 

- - - - - - - 47.650,0 

- - - - - - - - - - - - - - 47.650,0 - 

14 

Roata de Jos 

– Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 40.300,0 

- - - - - - - 40.300,0 

- - - - - - - - - - - - - - 40.300,0 - 

15 

Vedea – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 160.105,0 

- - - - - - - 160.105,0 

- - - - - - - - - - - - - - 160.105,0 - 

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA / Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 

*- valorile se referă la înregistrările din lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 după înfiinţarea COR  

Tabel Nr. 2-46 – Cantităţi apă uzată menajeră în judeţul Giurgiu 

NR. 

CRT. 

NUME 

LOCALITATE 

UNITATE 

MĂSURĂ 

2007 2008 2009 2010 

Blocuri 

apartamente 

Gospodării 

individuale 

Blocuri 

apartamente 

Gospodării 

individuale 

Blocuri 

apartamente 

Gospodării 

individuale 

Blocuri 

apartamente 

Gospodării 

individuale 

C
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n
to

ri
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a
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e
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n
to
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z
a
t 

C
o

n
to

ri
z
a
t 

N
e
c
o

n
to

ri
z
a
t 

1 

Giurgiu – SC 

APA SERVICE 

SA 

m
3
/an 

475.433,76* 1.442.221,91 1.400.339,50 1.342.978,45 

407.806,60* 67.627,16* 1.204.879,86 237.342,05 1.169.332,23 231.007,27 1.106.074,76 236.903,69 

                

2 

Bolintin Vale – 

SC APA 

SERVICE SA 

m
3
/an 

18.806,91* 55.363,32 52.848,99 47.694,89 

11.767,06* 7.039,85* 32.025,17 23.338,15 29.321,60 23.527,39 24.704,33 22.990,56 

                

3 
Mihăileşti – SC 

APA SERVICE 
m

3
/an 

17.028,86* 55.952,31 57.747,17 52.445,44 

-* 17.028,86* - 55.952,31 - 57.747,17 - 52.445,44 
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SA -* -*   - -   - -   - -   

4 

Roata de Jos – 

Serviciul 

Comunal 

m
3
/an 

- - - 32.240,00 

- - - - - - - 32.240,00 

- - - - - - - - - - - - - - 32.240,00  

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA / Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 
*- valorile se referă la înregistrările din lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 după înfiinţarea COR 

 

 



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-69 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

Tabel Nr. 2-47 – Consum contorizat apă potabilă pentru agenţii economici - judeţul Giurgiu 

LOCALITATE UNITATE 2007 2008 2009 2010 

GIURGIU m
3
/an 214,807,87* 600.978,14 422.278,71 394.510,20 

BOLINTIN VALE m
3
/an 33,638,80* 80.502,07 70.993,54 59.272,94 

MIHĂILEŞTI m
3
/an 68,00* 839,97 1.233,00 1.134,00 

SLOBOZIA m
3
/an 0,00* 0,00 0,00 0,00 

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA / Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 
*- valorile se referă la înregistrările din lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 după înfiinţarea COR  

Tabel Nr. 2-48 – Consum contorizat apă potabilă pentru instituţii - judeţul Giurgiu 

LOCALITATE UNITATE 2007 2008 2009 2010 

GIURGIU m
3
/an 232,390,91* 604.174,57 526.525,01 507.309,80 

BOLINTIN VALE m
3
/an 0,00* 0,00 0,00 0,00 

MIHĂILEŞTI m
3
/an 0,00* 0,00 0,00 0,00 

SLOBOZIA m
3
/an 0,00* 0,00 0,00 0,00 

BUTURUGENI m
3
/an - - - 2.687,00 

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA / Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 

*- valorile se referă la înregistrările din lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 după înfiinţarea COR  

Tabel Nr. 2-49 – Consum necontorizat apă potabilă pentru instituţii - judeţul Giurgiu 

LOCALITATE UNITATE 2007 2008 2009 2010 

BULBUCATA m
3
/an - - - 1.000,00 

COMANA m
3
/an - - - 8.840,00 

Sursa: Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 

Tabel Nr. 2-50 – Cantităţi apă uzată pentru agenţii economici - judeţul Giurgiu 

LOCALITATE UNITATE 2007 2008 2009 2010 

GIURGIU m
3
/an 149.329,65* 461.587,96 353.479,52 284.053,70 

BOLINTIN VALE m
3
/an 23.515,37* 56.764,43 53.682,45 40.145,25 

MIHĂILEŞTI m
3
/an 50,95* 27.053,99 17.433,05 15.869,58 

SLOBOZIA m
3
/an -* - - - 

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA / Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 
*- valorile se referă la înregistrările din lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 după înfiinţarea COR  

Tabel Nr. 2-51 – Cantităţi apă uzată pentru instituţii - judeţul Giurgiu 

LOCALITATE UNITATE 2007 2008 2009 2010 

GIURGIU m
3
/an 179.161,32* 493.284,20 419.188,40 415.723,83 

BOLINTIN VALE m
3
/an -* - - - 

MIHĂILEŞTI m
3
/an -* - - - 

SLOBOZIA m
3
/an -* - - - 

Sursa: Operatorul Regional – SC APA SERVICE SA / Consiliile Locale – Serviciile din cadrul Primăriilor comunelor 
*- valorile se referă la înregistrările din lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 după înfiinţarea COR  
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2.10. FACILITĂŢI EXISTENTE ŞI PERFORMANŢE CURENTE 

Descrierea situaţiei existente privind sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Giurgiu este 

prezentată în sub-capitolele ce urmează: 

2.10.1. Amenajări existente în Municipiul Giurgiu 

Este important de menţionat că o parte a sistemului de alimentare cu apă şi a celui de colectare a apelor uzate 

şi tratare a apelor uzate (epurare) face parte dintr-un proiect de extindere şi reabilitare, proiect finanţat din 

Fonduri de Coeziune. Proiectul include atât sistemul de alimentare cu apă – surse, aducţiuni, staţii de tratare 

(staţii de clorinare), reţea de distribuţie, cât şi sistemul de canalizare – reţea de canalizare, staţii de pompare 

apă uzată şi de asemenea staţia de epurare a municipiului Giurgiu. Situaţia existentă privind sistemele de 

alimentare cu apă şi canalizare, este prezentată mai jos. 

2.10.1.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Giurgiu 

Sistemul de alimentare cu apă existent deserveşte o populaţie de 58.833 persoane atât în Giurgiu (56.550 

persoane) cât şi în Slobozia (2.283 persoane) dintr-un total de 59.401 (Giurgiu) + 2.399 (Slobozia) = 61.800 

(populaţie în 2013) reprezentând un procent de 95,2% din totalul populaţiei Municipiului Giurgiu şi localităţii 

Slobozia. Din numarul total de beneficiari 20.590 locuitori locuiesc în case individuale şi 38.243 locuiesc la bloc. 

Sistemul de alimentare cu apă existent deserveşte un număr de 1.205 agenţi economici şi 253 instituţii publice. 

Sistemul de alimentare cu apă existent cuprinde următoarele elemente: 

 surse de apă subterană; 

 aducţiunea; 

 gospodării de apă care include: 

 rezervoare de înmagazinare; 

 staţii de clorinare; 

 staţii de pompare a apei; şi 

 pavilioane tehnologice, inclusiv laboratoare; 

 reţea de distribuţie inclusiv staţii de hidrofor. 

În cadrul proiectului menţionat mai înainte au fost incluse lucrări de îmbunătăţire a schemei de automatizare şi 

monitorizare a sistemului de apă din municipiul Giurgiu care presupun organizarea unui Dispecerat apă (Da) 

amplasat în incinta Complexului de stocare – pompare – tratare (clorinare) Sud şi implementarea în cadrul 

acestuia a unui sistem de monitorizare, control (comandă) şi achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control 

And Data Aquisition) bazat pe automate programabile (PLC) şi cu o interfaţă standard cu calculator personal 

(PC), care achiziţionează şi gestionează toate datele - parametrii de funcţionare şi stările echipamentelor - din 

Complexele de stocare / pompare / tratare (clorinare) Nord, Sud şi Slobozia - provenite din întreg sistemul de 

alimentare cu apă incluzând surse, rezervoare, staţii de clorinare, staţii de pompare precum şi informaţii din 

reţeaua de distribuţie a apei potabile. 

2.10.1.1.1 Captarea 

Alimentarea cu apă a Municipiului Giurgiu se face din cinci surse localizate în afara suprafeţei administrative, 

surse prezentate în cele ce urmează. În cadrul proiectului finanţat din Fonduri de Coeziune au fost incluse o 

serie de lucrări de reabilitare a unor foraje din cadrul a patru din cele cinci fronturi de captare - Slobozia II, 

Bălănoaia, Bălanu, Vieru – situaţia detaliată fiind prezentată mai jos (lucrările menţionate mai înainte au fost 

finalizate în cursul anului 2013, în acest moment proiectul fiind perioada de remediere a defectelor (DNP) – 1 

an): 

 Slobozia I - front de captare subterană, compus din 13 foraje (F5-F17); aceasta sursa este scoasă 

din uz; 

 Slobozia II - front de captare subterană, compus din 10 foraje alimentate de un acvifer de mică 

adâncime (F1-F10); 2 foraje ale ale acestei surse sunt folosite pentru alimentarea Municipiului 

Giurgiu (alte 3 foraje fiind folosite pentru alimentarea cu apă a locuitorilor din comuna Slobozia; 

situaţia existentă pentru localitatea Slobozia va fi descrisă pe larg în capitolul referitor la localitatea 
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Slobozia); din cele 10 foraje existente 5 foraje sunt în conservare. Lucrările cuprinse în proiectul la 

care s-a facut referire mai sus au inclus lucrările civile de reabilitarea a 5 foraje existente (reabilitarea 

cabinei de puţ, amenajarea zonei de protecţie sanitară, împrejmuiri, porţi de acces, etc.) şi de 

asemenea înlocuirea instalaţiei hidraulice aferente fiecărei pompe (conducte, vane, clapeţi, fitinguri, 

suporţi); au fost prevăzute apometre (dotate cu posibilitatea transmiterii şi stocării de date) pe fiecare 

conductă de refulare inclusiv sisteme de transmitere a impulsurilor către sistemul SCADA; cele cinci 

foraje de mică adâncime au fost prevăzute cu electropompe submersibile ITT LOWARA Z631 3-L4C-

D, având următorii parametrii: Qp=25,6 m
3
/h, Hp=36,7 mCA, P=4 kW şi n=2850 rpm; au fost 

prevăzute (pentru noile pompe) instalaţii electrice noi; sunt prevăzute instalaţii noi de iluminat exterior 

şi interior pentru fiecare puţ; în camerele puţurilor sunt prevăzute instalaţii interioare noi de legare la 

pământ la care să fie racordate toate echipamentele electrice precum şi elementele şi confecţiile 

metalice aferente (capace, chepenguri, scări, mâini curente, estacade, etc.) care, în condiţii normale, 

nu sunt utilizate ca şi căi de current; 

 Bălănoaia - front de captare, compus din 8 foraje alimentate din acviferul de mică adâncime (F1-F8) 

şi 3 foraje alimentate din acviferul de mare adîncime (MA4, MA17 şi MA18). Lucrările cuprinse în 

proiectul la care s-a facut referire mai sus au inclus lucrările civile de reabilitarea a 10 foraje existente 

(reabilitarea cabinei de puţ, amenajarea zonei de protecţie sanitară, împrejmuiri, porţi de acces, etc.) 

– 8 foraje alimentate din acviferul de mică adâncime şi 2 foraje alimentate din acviferul de mare 

adîncime – şi de asemenea înlocuirea instalaţiei hidraulice aferente fiecărei pompe (conducte, vane, 

clapeţi, fitinguri, suporţi); au fost prevăzute apometre (dotate cu posibilitatea transmiterii şi stocării de 

date) pe fiecare conductă de refulare inclusiv sisteme de transmitere a impulsurilor către sistemul 

SCADA; cele opt foraje de mică adâncime au fost prevăzute cu electropompe submersibile ITT 

LOWARA Z631 3-L4C-D, având următorii parametrii: Qp=25,6 m
3
/h, Hp=36,7 mCA, P=4 kW, n=2850 

rpm şi eficienţa de 74,4%; din cele trei foraje de mare adâncime, forajul MA4 este prevăzut cu pompă 

de tip VOGEL, având următorii parametrii Qp = 350 m
3
/h şi P = 63 kW; forajele MA17 şi MA18 sunt 

prevăzute cu electropompe submersibile VOGEL având parametrii: Qp=356 m
3
/h, Hp=46,5 mCA, 

P=60 kW, n=2870 rpm şi eficienţa de 78,4%; au fost prevăzute (pentru noile pompe) instalaţii 

electrice noi; sunt prevăzute instalaţii noi de iluminat exterior şi interior pentru fiecare puţ; în 

camerele puţurilor sunt prevăzute instalaţii interioare noi de legare la pământ la care să fie racordate 

toate echipamentele electrice precum şi elementele şi confecţiile metalice aferente (capace, 

chepenguri, scări, mâini curente, estacade, etc.) care, în condiţii normale, nu sunt utilizate ca şi căi 

de curent; 

 Bălanu - front de captare, compus din 12 foraje de mică adâncime (F1, F3-F13) şi 3 foraje de mare 

adâncime (MA5, MA7 şi MA8). Lucrările cuprinse în proiectul la care s-a facut referire mai sus au 

inclus lucrările civile de reabilitarea a 14 foraje existente – 12 din acviferul de mică adâncime şi 2 din 

acviferul de mare adîncime – şi de asemenea înlocuirea instalaţiei hidraulice aferente fiecărei pompe 

(conducte, vane, clapeţi, fitinguri, suporţi); au fost prevăzute apometre (dotate cu posibilitatea 

transmiterii şi stocării de date) pe fiecare conductă de refulare inclusiv sisteme de transmitere a 

impulsurilor către sistemul SCADA. Cele 12 foraje de mică adâncime au fost prevăzute cu 

electropompe submersibile ITT LOWARA Z631 3-L4C-D, având următorii parametrii: Qp=25,6 m
3
/h, 

Hp=36,7 mCA, P=4 kW, n=2850 rpm şi eficienţa de 74,4%. Dintre cele 3 foraje de mare adâncime, 

au fost reabilitate două foraje (MA7 şi MA8) fiind prevăzute cu electropompe submersibile VOGEL 

având parametrii: Qp=356 m
3
/h, Hp=46,5 mCA, P=60 kW, n=2870 rpm şi eficienţa de 78,4%, în timp 

ce forajul MA5 este în funcţiune fiind echipat cu electropompă submersibilă EMU 420 având 

parametrii Qp=350 m
3
/h, Hp=45,0 mCA, P=60 kW şi n=2870 rpm; au fost prevăzute (pentru noile 

pompe) instalaţii electrice noi; sunt prevăzute instalaţii noi de iluminat exterior şi interior pentru 

fiecare puţ; în camerele puţurilor sunt prevăzute instalaţii interioare noi de legare la pământ la care 

să fie racordate toate echipamentele electrice precum şi elementele şi confecţiile metalice aferente 

(capace, chepenguri, scări, mâini curente, estacade, etc.) care, în condiţii normale, nu sunt utilizate 

ca şi căi de current; 

 Vieru – front de captare compus din 4 foraje de mare adâncime. Lucrările cuprinse în proiectul la 

care s-a facut referire mai sus au inclus lucrările civile de reabilitarea a 4 foraje existente şi de 

asemenea înlocuirea instalaţiei hidraulice aferente fiecărei pompe (conducte, vane, clapeţi, fitinguri, 

suporţi); au fost prevăzute apometre (dotate cu posibilitatea transmiterii şi stocării de date) pe fiecare 
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conductă de refulare inclusiv sisteme de transmitere a impulsurilor către sistemul SCADA. Cele 4 

foraje (MA9, MA11, MA12 şi MA13) au fost prevăzute cu electropompe submersibile având 

parametrii: Qp=190 m
3
/h pentru MA11 şi Qp=59,4 m

3
/h pentru MA12, Hp=46,5 mCA, P=60 kW, 

n=2870 rpm şi eficienţa de 78,4%; au fost prevăzute (pentru noile pompe) instalaţii electrice noi; au 

fost prevăzute instalaţii noi de iluminat exterior şi interior pentru fiecare puţ; în camerele puţurilor sunt 

prevăzute instalaţii interioare noi de legare la pământ la care să fie racordate toate echipamentele 

electrice precum şi elementele şi confecţiile metalice aferente (capace, chepenguri, scări, mâini 

curente, estacade, etc.) care, în condiţii normale, nu sunt utilizate ca şi căi de current. 

Adiţional surselor descrise mai sus există de asemenea încă două foraje localizate în interiorul suprafeţei 

administrative a Municipiului Giurgiu. Ambele foraje sunt în condiţii de exploatare; ele sunt în interiorul 

suprafeţei a două staţii, existente, de pompare a apei: 

 Staţia de pompare Sud - un foraj de mare adâncime prevăzut cu pompă submersibilă de tip HEBE 

având următorii parametrii: Qp=22 m
3
/h şi P=10 kW; 

 Statia de pompare Nord - un foraj de mare adâncime, prevăzut cu pompă submersibilă de tip EMU 

500x3 având următorii parametrii: Qp=468 m
3
/h, Hp=45 mCA şi P=45 kW. 

Capacităţile disponibile ale surselor pentru Municipiul Giurgiu sunt: 

 Sursa Bălănoaia: 30.403,2 m
3
/zi; 

 Sursa Balanu : 32.860,8 m
3
/zi; 

 Sursa Vieru:  34.176 m
3
/zi; 

 SP Nord:  11.232 m
3
/zi; 

 SP Sud :  528 m
3
/zi; 

TOTAL:  109.200 m
3
/ zi 

Capacităţile existente ale surselor în funcţiune pentru Municipiul Giurgiu sunt: 

 Sursa Balanoaia: 8.400 m
3
/zi; 

 Sursa Balanu : 8.400 m
3
/zi; 

 Sursa Vieru:  8.400 m
3
/zi; 

 SP Nord:  1872 m
3
/zi; 

 SP Sud :  528 m
3
/zi; 

TOTAL:  27.600 m
3
/ zi 

2.10.1.1.2 Aducţiunea 

Pentru transportul apei de la fronturile de captare la rezervoarele de înmagazinare, există cinci conducte de 

aducţiune având diametrele nominale între 100 şi 1.000 mm, fabricate din oţel, beton armat (PREMO), 

azbociment şi PEID. 

Lungimea totală a conductelor de aducţiune este de 34,04 km, si repartiţia după cum urmează: 

 Aducţiunea Slobozia I, constă din 6,89 km de conducte având diametre între 150 si 500 mm. 

Conducta de aducţiune este din azbociment (4,14 km) şi tuburi PREMO (2,75 km); 

 Aducţiunea Slobozia II constă din 4,48 km de conducte având diametre între 150 si 500 mm. 

Întreaga conducta de aducţiune este din azbociment; 

 Aducţiunea Balanu constă din 5,184 km de conducte având diametre între 150 şi 400 mm. Conducta 

de aducţiune este din oţel (0,12 km) şi PEID De 355 mm (5,064 km incluşi în lucrările de înlocuire din 

proiectul la care s-a făcut referire mai sus); 

 Aducţiunea Balanoaia constă din 8,152 km de conducte, având diametre între 100 şi 400 mm. 

Conducta de aducţiune este din oţel (7,55 km) şi PEID De 315 mm (0,602 km incluşi în lucrările de 

înlocuire din proiectul la care s-a făcut referire mai sus); 

 Aducţiunea Vieru constă din 7,3 km de conducte, având diametre între 300 şi 1.000 mm. Conducta 

de aducţiune este din oţel. 

Pierderile pe traseul aducţiunilor, din cauza vechimii sau a calităţii materialului, sunt de aproximativ 5%, 

conform înregistrărilor efectuate de-a lungul exploatării de către Operatorul Regional. 
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2.10.1.1.3 Rezervoare de înmagazinare 

Există două complexe de înmagazinare amplasate în interiorul suprafeţei gospodăriilor de apă Sud şi Nord. 

 Complexul de înmagazinare al gospodărie de apă Sud constă din două rezervoare dreptunghiulare, 

unul cu o capacitate de 4.000 m
3
 şi unul cu o capacitate de 5,000 m

3
. Rezervoarele de înmagazinare 

sunt din beton armat şi sunt semi-îngropate. Ambele rezervoare de înmagazinare sunt 

interconectate. Prin proiectul finanţat din Fondurile de Coeziune, menţionat anterior, se reabilitează 

structura celor două rezervoare (pentru a crea condiţii optime pentru înmagazinarea apei potabile 

evitându-se riscul impurificării apei sau pierderile de apa), deoarece structura rezervoarelor era 

afectata de atmosfera corozivă din interiorul rezervoarelor din cauza injecţiilor de clor gazos direct in 

apa din rezervor iar tencuiala interioara a rezervoarelor era avariată; de asemenea sunt incluse 

lucrările de înlocuirea a instalaţiilor hidraulice ale celor două rezervoare, lucrări ce cuprind: conducta 

de alimentare, conducta de preaplin, conducta de golire, conducta de distribuţie, şi de alimentare a 

pompelor de incendiu, conducta de alimentare hidrant; sunt incluse şi reabilitarea instalatiilor 

electrice la rezervoarele dreptunghiulare de la gospodăria de apă Sud; 

 Depozitul complex al gospodăriei de apă Nord include două rezervoare circulare, fiecare cu o 

capacitate de depozitare de 5,000 m
3
. Rezervoarele sunt din beton armat şi sunt supraterane. 

2.10.1.1.4 Tratarea apei 

Datorită calităţii apei brute extrase singurul tratament necesar este clorarea. Procesul de clorare are loc la cele 

doua staţii de clorinare amplasate în interiorul suprafeţei gospodăriilor de apă Sud, respectiv Nord, în cadrul 

pavilioanelor de exploatare. Staţiile de clorinarea se reabilitează, în cadrul proiectului finanţat din Fonduri de 

Coeziune, lucrările de reabilitare incluzând înlocuirea instalaţiilor de stocare şi dozare, inclusiv instalaţiile de 

neutralizare în caz de avarie. Astfel: 

 Staţia de clorinare din gospodăria de apă Sud – au fost prevăzute (1+1) unităţi pentru staţia de 

clorinare cu vacuum JESCO având indicele de dozare ajustabil de 0,05 Kg/h cu o putere instalată de 

3,5 kW; dozarea este de tip umed; staţia de clorinare este compartimentată în 4 încăperi având 

următoarele destinaţii: camera de dozare clor, camera de butelii, camera instalaţiei de neutralizare a 

scăpărilor de clor cu coloană cu umplutură şi stropire cu soluţie de hidroxid de sodiu şi camera de 

personal; în perimetrul staţiei de clorinare, în imediata vecinătate a camerei de butelii se află 

poziţionat bazinul de neutralizare butelii de clor defecte (neutralizare cu soluţie de hidroxid de calciu 

5%). 

 Staţia de clorinare din gospodări de apă Nord – au fost prevăzute (1+1) unităţi pentru staţia de 

clorinare cu vacuum JESCO având indicele de dozare ajustabil de 0,05 Kg/h cu o putere instalată de 

3,5 kW; dozarea este de tip umed; staţia de clorinare este compartimentată în 4 încăperi având 

următoarele destinaţii: camera de dozare clor, camera de butelii, camera instalaţiei de neutralizare a 

scăpărilor de clor cu coloană cu umplutură şi stropire cu soluţie de hidroxid de sodiu şi camera de 

personal; în perimetrul staţiei de clorinare, în imediata vecinătate a camerei de butelii se află 

poziţionat bazinul de neutralizare butelii de clor defecte (neutralizare cu soluţie de hidroxid de calciu 

5%). 

Apa potabilă captată din foraje este transportată prin intermediul conductelor de aducţiune la rezervoarele de 

înmagazinare apă. În imediata vecinătate a rezervoarelor de înmagazinare, pe conducta de aducţiune, se va 

injecta soluţia de clor, cu ajutorul injectoarelor. Instalaţia de clor are scopul de a asigura în mod automat 

cantitatea stabilită de clor în apă. Clorinarea se asigură prin injecţia soluţiei concentrate de clor în conductele 

de alimentare cu apă a rezervoarelor de stocare. Cantitatea de clor gazos necesară este dozată şi controlată în 

instalaţia de clorinare prin intermediul a două vane automate pentru clor gazos cu rotametru. Cantitatea de clor 

gazos este controlată şi dozată automat în baza semnalului de debit de la debitmetrele instalate pe conductele 

de aducţiune. Instalaţia de clorinare automată Jesco asigură următoarele funcţii principale: 

 dezinfecţia apei cu clor gazos prin clorinare sub vacuum (clorinare indirectă, ceeace îi conferă 

precizie, un necesar de întreţinere redusă iar erorile de operare sunt excluse); 

 analiza automată a clorului liber în apa clorinată; 

 reglarea automată a dozării clorului în funcţie de debitul apei de tratat; 
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 trecerea automată de pe butelia de clor consumată pe cea plină pentru asigurarea continuităţii 

funcţionării; 

 sesizarea scăpărilor de clor gazos în incinta în care sunt amplasate buteliile de clor sau camera 

de dozare şi alarmarea automată cu semnal sonor. 

Echipamentele principale din camera de dozare includ: 

 vane automate cu rotametre tip C7700 pentru dozarea clorului gazos; 

 ejectoare tip AH pentru realizarea vacuum-ului (1+1 buc.); 

 injector soluţie concentrată clor, în conductele de apă (1+1 buc.); 

 pompe booster pentru ridicarea presiunii la intrare în ejector (1+1 buc.); 

 ansamblu reglare presiune, pentru asigurarea presiunii constante în ejector; 

 robinet cu sferă pentru selectarea vanelor de dozare a clorului, vane care pot fi acţionate şi 

manual; 

 sistem sprinklere acţionat manual şi automat pentru creearea perdelei de apă pentru 

neutralizarea scăpărilor accidentale de clor; 

 ventilatoare pentru asigurarea ventilaţiei forţate a încăperii în caz de intervenţie în camera de 

dozare; 

 analizoare automate pentru concentraţia de clor rezidual din apa tratată (2 buc.); 

 controller TOPAX pentru reglarea automată a dozării (2 buc.); 

 tabloul electric de forţă şi comandă a staţiei de clorinare 

Instalaţia de clorinare indirectă tip Jesco funcţionează în regim automat, de la crearea vacuum-ului până la 

dozarea clorului gazos corelând permanent valorile măsurate ale clorului rezidual şi ale pH-ului, asigurând 

dezinfecţia apei şi îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice, prin corectarea gustului, mirosului şi culorii apei 

tratate; instalaţia are incluse sistemele de protecţie pentru siguranţa în exploatare. Instalaţia foloseşte sisteme 

de avertizare optică şi acustică pentru cazul scăpărilor accidentale de clor în aer şi transmiterea la distanţă a 

semnalului. Sunt prevăzute de asemenea senzorul de clor gazos CS404 (care detectează scăpările de clor în 

camera de stocare şi în camera de dozare), detectorul de clor gazos GW504 (care primeşte semnale de la 

senzorii de clor gazos). 

Echipamentele principale din camera de butelii includ: 

 butelii clor gazos, 50 kg (8 butelii în lucru + 8 butelii în aşteptare); 

 unitate comutare butelii cu clor C7522, care asigură alimentare cu clor gazos a instalaţiei prin 

decuplarea automată din instalaţie a buteliilor de clor golite; 

 robinet auxiliar pentru butelia de clor, utilizat ca element de siguranţă la înlocuirea buteliei de 

clor golite; 

 clorinator sub vid C2213 sau regulator de vacuum care deschide linia de vacuum când 

funcţionează pompa booster; 

 sistem sprinklere acţionat manual şi automat pentru creearea perdelei de apă pentru 

neutralizarea scăpărilor accidentale de clor; 

 ventilatoare pentru asigurarea ventilaţiei forţate a încăperii în caz de intervenţie în camera de 

butelii. 

Camera instalaţiei de neutralizare clor cuprinde: 

 panoul de comandă; 

 pompe de circulaţie sodă; 

 conductele de descărcare; 

 ventilator; 

 bazin de soluţie neutralizare; 

 coloana cu umplutură inele Rashig; 

 instalaţiile hidraulice şi electrice aferente. 

Camera de personal – este destinată personalului de exploatare al staţiei de clorinare. În această încăpere se 

găsesc echipamentele de protecţie specifice lucrului cu clor gazos, materiale şi substanţe chimice pentru 

neutralizare, trusă medicală de prim ajutor, trusă de scule pentru manevrare. 
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2.10.1.1.5 Staţii de pompare 

Capacitatea de pompare pentru Municipiul Giurgiu – capacitatea totală de pompare instalată: Qp, instalata = 

101.088 m
3
/zi. În Municipiul Giurgiu exista două staţii de pompare: 

 staţia de pompare Sud: Qp instalată = 62.640 m
3
/zi; 

 staţia de pompare Nord: Qp instalată = 38.448 m
3
/zi. 

Staţia de pompare Sud este amplasată în interiorul suprafeţei administrative a Municipiului Giurgiu. 

Capacitatea totală a instalaţiei de pompare de la SP Sud este de 2.610 m
3
/h. Lucrările (incluse în cadrul 

proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut referire mai sus) de reabilitare şi 

modernizare de la SP Sud înseamnă: 

 reabilitarea completă a clădirilor staţiei de pompare existente; 

 amenajarea spaţiilor pentru laborator; 

 amenajarea spaţiilor pentru dispecerat SCADA; 

 înlocuirea uneia dintre pompele existente – P4 - cu o pompă orizontală ITT LOWARA LS 300-450 

S2NL1 7506 cu caracteristicile: Q= 750 m
3
/h, H = 25 m, P=75 kW, n=985 rpm şi eficienţa de 88,0%, 

incluzând variatorul de frecvenţă şi tabloul electric; 

 monitorizarea debitului de la staţia de pompare Sud: 

 procurare şi montare 2 aparate de masura electromagnetice a debitului DN 400 mm inclusiv 

transmitter şi toate instalaţiile aferente; 

 procurare şi montare 1 aparat de masura electromagnetic a debitului DN 80 mm inclusiv transmitter 

şi toate instalaţiile aferente; 

 procurare şi montare 2 aparate de masura electromagnetice a debitului DN 250 mm inclusiv 

transmitter şi toate instalaţiile aferente. 

Staţia de pompare a fost prevazută cu cinci pompe plus două grupuri de pompare avînd următoarele 

caracteristici tehnice: 

 P4, pompa de tip ITT LOWARA LS 300-450 S2NL1 7506 cu Qp=750 m
3
/h, Hp=25 mCA şi P=75 kW; 

 P5, pompa de tip TERMA 200-22 cu Qp=360 m
3
/h Hp=52 mCA şi P=100 kW; 

 P6, pompa de tip TERMA 200-22 cu Qp=360 m
3
/h; Hp=52 mCA şi P=100 kW; 

 P7, pompa de tip TERMA 200-22 cu Qp=360 m
3
/h; Hp=52 mCA şi P=100 kW; 

 P8, pompa de tip NC 200-150-500 cu Qp=360 m
3
/h; Hp=52 mCA şi P=90 kW; 

 Grup de pompe de tip LOWARA H-GHD 30/FHE 80-200/220, 3 unităţi cu Qp=90-210 m
3
/h, Hp=47-

24.5 mCA şi P=22 kW; 

 Grup de pompe de tip LOWARA H-GHD 20/FHE 80-200/220, 2 unităţi cu Qp=90-210 m
3
/h, Hp=47-

24.5 mCA şi P=22 kW. 

Totodată în cadrul lucrărilor de reabilitare şi modernizare a staţiei de pompare Sud s-a reabilitat instalaţia de 

energie electrică şi s-a instalată o sursa de energie de rezervă în caz de întrerupere a alimentării cu energie din 

sistem, a staţiei de pompare apă potabilă. S-a prevăzut alimentarea pompelor pentru o funcţionare cu limitator, 

însă fără oprirea completă a staţiei de pompare. 

Lucrările de îmbunătăţire a schemei de automatizare şi monitorizare a sistemului de apă din municipiul Giurgiu 

au condus la organizarea unui Dispecerat apă (Da) amplasat în Complexului de stocare – pompare – tratare 

(clorinare) Sud şi implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de monitorizare, control (comandă) şi achiziţie 

de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele programabile (PLC) şi cu o 

interfaţă standard cu calculator personal (PC), care achiziţionează şi gestionează toate datele provenite din 

Complexele de stocare – pompare – tratare (clorinare) Nord, Sud şi Slobozia, cele provenite de la toate staţiile 

de hidrofor,cele provenite din Staţiile de Captare din intravilanul şi extravilanul oraşului Giurgiu si cele provenite 

de la sondele de presiune din retea. Dispeceratul apă (Da) controlează toate procesele tehnologice (emite 

comenzi) în Complexele de stocare – pompare – tratare (clorinare) Nord, Sud şi Slobozia, în toate staţiile de 

hidrofor precum şi în Staţiile de Captare din intravilanul şi extravilanul oraşului Giurgiu. Dispeceratul apă (Da) 

este prevăzut cu toate elementele necesare (hardware şi software), astfel încât poate să asigure şi transmisia 

bilaterală de informaţii şi primirea de comenzi de la un Dispecerat municipal (orăşenesc) (DMO) care 

gestionează reţelele de apă potabilă şi canalizare ale oraşului Giurgiu. Transmisia datelor este realizată cu 

module de comunicaţie GSM / GPRS. Dispecerat municipal (orăşenesc) (DMO) este amplasat în sediul 
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societăţii S.C. Apaservice S.A. Giurgiu şi permite implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de 

monitorizare, control (comandă) şi achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat 

pe automatele programabile (PLC) şi cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC), care achiziţionează şi 

gestionează toate datele provenite atât de la Dispeceratul canalizare (Dc),cât şi de la Dispeceratului apă (Da). 

Dispeceratul municipal (orăşenesc) (DMO) este prevăzut cu toate elementele necesare (hardware şi software), 

astfel încât să asigure în viitor şi transmisia bilaterală de informaţii de la un Dispecerat regional (DR) ca va 

gestiona reţelele de apă potabilă şi canalizare ale tuturor oraşelor deservite de Operatorul Regional. Transmisia 

datelor este realizată cu module de comunicaţie GSM / GPRS. Localizarea şi amplasarea elementelor de 

măsură/monitorizare este următoarea: 

Captare - rezervoare 

 pompele de la fronturile de captare se opresc la atingerea nivelului maxim în rezervoare; 

 pompele de la fronturile de captre pornesc funcţie de nivelele din rezervoare. Sistemul de demarare 

a pompelor este astfel definit astfel încât ca inaintea orei de virf de dimineata nivelul maxim al apei in 

rezervoare sa fie atins; 

 este contorizat debitul de apă extras din fiecare front de captare şi pompat spre rezervoare. 

Staţia de clorinare 

Pentru staţia de clorinare există un PLC separat conecat la DL. Principalele funcţii sunt: 

 monitorizarea şi controlul aparatelor de clorinare şi instalatiilor anexa pentru asigurarea valorii 

selectata de clor rezidual la ieşirea din staţie în corelare cu debitul de apă potabilă la ieşirea din 

staţie; 

 transmiterea / recepţia semnalelor necesare de la DL privind starea, alarmă sau interblocaje; 

 indicarea nivelului de clor rezidual pe conducta de apă potabilă către reţea; 

 indicarea presiunii pe conducta de apă de serviciu la intrarea în staţia de clorinare; 

 indicarea funcţionării containelor de clor; 

 indicarea funcţionării aparatelor de clorinare; 

 indicarea degajarilor de clor şi comandarea automată a demarării staţiei de neutralizare; 

 indicarea funcţionării staţiei de neutralizare. 

Statia de pompare apă potabilă 

 operarea pompelor de apă potabilă este controlată de presiunea din reţea. În acest scop sunt 

prevăzute masuratori de debite în diverse puncte situate în zonele cele mai defavorabile de unde se 

transmit informaţiile către dispecerul local (DL). Funcţie de presiune şi debit pornesc pompele 

utilizând, unde este oportun, variatoare de turaţie pentru a asigura modul optim de operare; 

 se monitorizează calitatea apei brute la intrarea în staţie urmărind turbiditatea, pH-ul şi temperatura; 

 se contorizează debitul de apă injectat în reţeaua de distribuţie; 

 se monitorizează presiunea apei la ieşirea din staţia de pompare; 

 se monitorizează valoarea clorului rezidual la ieşirea din statie; 

 se monitorizează calitatea apei potabile la ieşirea din staţie urmărind turbiditatea, pH-ul şi 

temperatura. 

Reţeaua de distribuţie 

 se monitorizează presiunea şi debitul în reţeaua de distribuţie a apei potabile. 

Staţia de pompare Nord este localizată în interiorul suprafeţei administrative a Municipiului Giurgiu. 

Capacitatea totală a instalaţiei de pompare la SP Nord este de 1.602 m
3
/h. Lucrările recente (cuprinse în cadrul 

proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut referire mai sus) de reabilitare şi 

modernizare de la SP Nord au inclus: 

 reabilitarea completă a clădirilor staţiei de pompare existente; 

 amenajarea spaţiilor pentru laborator; 

 înlocuirea uneia din pompele existente – P3 - cu o pompă orizontală ITT LOWARA L 150-315 U1NN-

3704 cu caracteristicile: Q= 402 m
3
/h, H = 25,3 mCA, P=37 kW, n=1475 rpm şi eficienţă 84,3%, 

incluzând variatorul de frecvenţă şi tabloul electric; 
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 monitorizarea debitului de la staţia de pompare Nord: 

 procurare si montare 2 aparate de masura electromagnetice a debitului DN 400 mm (indicativ) 

inclusiv transmitter şi toate instalatiile aferente. 

Staţia de pompare este echipată cu trei pompe având următoarele caracteristici tehnice: 

 P3, pompă orizontală ITT LOWARA L 150-315 U1NN-3704 cu caracteristicile: Q= 402 m
3
/h, H = 25,3 

mCA şi P=37 kW; 

 P4, pompa de tip EMU D500-2 cu Qp=600 m
3
/h, Hp=37 mCA şi P=85 kW; 

 P5, pompa de tip EMU D500-2 cu Qp=600 m
3
/h, Hp=37 mCA şi P=85 kW. 

Totodată, în reţeaua de distribuţie a municipiului Giurgiu există în operare şi o serie de grupuri de pompare cu 

hidrofor – 17 staţii de hidrofor. 8 staţii de hidrofor sunt implicate în ample lucrări de reabilitare structurale şi 

tehnologice. Au fost furnizate 2 pompe verticale ITT LOWARA SV 1604 F 40 T având caracteristicile: Q= 20,8 

m
3
/h, H = 41,0 mCA, P=4 kW, n=2980 rpm şi eficienţă 62,2% şi 6 pompe verticale ITT LOWARA SV 4603/2 F 

110 T având carateristicile : Q= 46,8 m
3
/h, H = 49,5 mCA, P=11 kW, n=2925 rpm şi eficienţă 76,5%. De 

asemenea au fost prevăzuţi recipienţii de hidrofor şi au fost executate instalaţiile aferente fiecărui grup de 

pompe, incluzând conducte, vane, clapeţi, fitinguri, suporţi. Au fost prevăzute şi instalaţiile de automatizare şi 

control. Situaţia este prezentată mai jos: 

 PT11: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 20,8 m
3
/h, Hp = 41 mCAm, P=4 kW şi n=2980 

rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 300 cu volumul total de 300 l şi P=10 bari; 

 PT12: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 20,8 m
3
/h, Hp = 41 mCAm, P=4 kW şi n=2980 

rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 300 cu volumul total de 300 l şi P=10 bari; 

 PT13: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 46,8 m
3
/h, Hp = 49,5 mCAm, P=11 kW şi 

n=2925 rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 500 cu volumul total de 500 l şi P=10 bari; 

 PT51: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 46,8 m
3
/h, Hp = 49,5 mCAm, P=11 kW şi 

n=2925 rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 500 cu volumul total de 500 l şi P=10 bari; 

 PT52: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 46,8 m
3
/h, Hp = 49,5 mCAm, P=11 kW şi 

n=2925 rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 500 cu volumul total de 500 l şi P=10 bari; 

 PT63: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 46,8 m
3
/h, Hp = 49,5 mCAm, P=11 kW şi 

n=2925 rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 500 cu volumul total de 500 l şi P=10 bari; 

 PT87: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 46,8 m
3
/h, Hp = 49,5 mCAm, P=11 kW şi 

n=2925 rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 500 cu volumul total de 500 l şi P=10 bari; 

 PT18: 2 grupuri de pompare tip booster (1+1R) Qp = 46,8 m
3
/h, Hp = 49,5 mCAm, P=11 kW şi 

n=2925 rpm, 2 recipienţi de hidrofor AFV 500 cu volumul total de 500 l şi P=10 bari. 

2.10.1.1.6 Reţeaua de distribuţie 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie (cu excepţia branşamentelor) în Municipiul Giurgiu este de cca 153.809 

m. Numarul total al racordurilor la reţeaua de distribuţie publică în municipiul Giurgiu este de 12.921 unităţi. 

Există 11.463 racorduri pentru populaţie, din care 10.812 sunt case racordate pentru locuitori care trăiesc în 

case individuale şi 651 sunt racorduri pentru locuitori care traiesc la bloc (asociaţii). Există de asemenea 1.205 

racorduri pentru agenţii economici şi 253 racorduri pentru instituţiile publice. Totalul lungimii conductelor de 

racord este de 62.968 km. Pe reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi 281 de hidranţi şi 7.368 cămine de 

apometru. 

În jur de 44% din lungimea totală a conductelor reţelei de distribuţie are un timp de funcţionare de peste 30 ani 

(datele se referă la situaţia de dinainte de implementarea proiectului de care s-a amintit mai sus). Reţeaua de 

distribuţie,după materialul din care sunt făcute conductele este prezentată mai jos: 

 46% din conducte sunt făcute din oţel; 

 20% din conducte sunt făcute din PEID; 

 3% din conducte sunt făcute din azbociment; 

 16% de conducte sunt făcute din fontă; 

 15% de conducte sunt făcute din plumb. 
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Procentul de apă furnizată care este contorizată este de 95,07% (conform datelor furnizate de Operatorul 

Regional în Decembrie 2010). Pierderile estimate în reţeaua de distribuţie variază între 35 şi 45% din totalul 

cantităţii de apă consumată de diferiti clienţi. 

Gradul de contorizare (conform datelor furnizate de Operatorul Regional în Decembrie 2010) este prezentat 

mai jos: 

 84,0% din populaţia care locuieşte în case individuale şi blocuri şi care beneficiază de servicii 

centralizate de alimentare cu apă (8.148 contoare); 

 91% din instituţii publice (229 contoare); 

 99,0% din agenţii economici (1.203 contoare). 

Lucrările recente (cuprinse în cadrul proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut 

referire mai sus) de reabilitare a reţelei de distribuţie a apei potabile în Municipiul Giurgiu înseamnă: 

 înlocuiri de conducte în reţeaua de distribuţie a apei potabile – L = 20.999 m. 

A fost prevăzută şi s-a finalizat operaţiunea de monitorizare a presiunii din reţea prin 12 sonde de presiune 

inclusiv transmitter) şi toate instalatiile aferente. 

2.10.1.2 Sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate 

Sistemul existent de canalizare din municipiul Giurgiu este separativ, cuprinzând: 

 o reţea de canalizare menajeră, staţii de pompare ape uzate menajere şi staţie de epurare pentru 

apele uzate; 

 o reţea de canalizare meteorică şi bazine de retenţie cuplate cu staţii de pompare pentru apele 

meteorice; 

 municipiul are o staţie de epurare pentru un debit de Quz,hmax= 290 l/s dimensionată pentru o 

populaţie echivalentă de 82.400 PE. 

Sistemul de canalizare existent deserveşte 43.928 de persoane dintre cei 67.510 de locuitori ai orasului, 

reprezentând un procent de 65,07%. Reţeaua de canalizare însumează 86.527 m de conducte de canalizare 

menajeră şi 50.134 m canalizarea meteorică, reprezentând un procent de 57,5% (respectiv 33,31%) din 

lungimea totală a străzilor din Municipiul Giurgiu. Exista un număr de 3.977 racorduri pentru populaţie, atât 

pentru case individuale cât şi pentru blocuri cu apartamente. De asemenea, exista 991 racorduri pentru agenţii 

economici şi 238 de racorduri pentru instituţii publice (datele prezentate se referă la situaţia de dinainte de 

implementarea proiectului finanţat din fondurile de Coeziune). Populaţia municipiului la nivelul anului 2013 este 

de 59.401 locuitori. Odată cu implementarea proiectului ca urmare a lucrilor de extindere, lungimea reţelei de 

canalizare menajeră va creşte de la 86.527m la 146.385 m şi de asemenea va creşte procentul de racordare a 

populaţiei la reţeua de canalizare. 

În cadrul proiectului, pentru statia de epurare se are în vedere implementarea în cadrul unui dispecerat local 

(DL) amplasat în noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate, a unui sistem de monitorizare, control (comandă) şi 

achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele programabile (PLC) 

şi cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC), care să achiziţioneze şi să gestioneze datele (parametrii 

de funcţionare şi stările echipamentelor) provenite atât din Staţia de Epurare a Apelor Uzate însăşi cât şi din 

toate statiile de pompare a apelor uzate. 

2.10.1.2.1 Reţeaua de canalizare menajeră 

Lungimea totală a reţelei de canalizare menajeră (cu excepţia racordurilor) în Municipiul Giurgiu este de cca 

86.527 m (datele se referă la situaţia de dinainte de implementarea proiectului amintit mai sus). Numarul total al 

racordurilor la reţeaua de canalizare menajeră în municipiul Giurgiu este de 5.206 unităţi. Există 3.977 racorduri 

pentru populaţie, atât pentru populaţia care locuieşte în case individuale cât şi pentru populaţia care locuieşte la 

bloc. Există de asemenea 991 racorduri pentru agenţii economici şi 238 racorduri pentru instituţiile publice 

(datele prezentate se referă situaţia din luna Decembrie 2010). Totalul lungimii conductelor de racord este de 

20,608 km. Pe reţeaua de canalizare menajeră sunt prevăzute un număr de 3.255 cămine de canalizare. 
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Lucrările (cuprinse în cadrul proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut referire mai 

sus) de reabilitare şi extindere a reţelei colectarea a apelor uzate în Municipiul Giurgiu au inclus: 

 înlocuiri de conducte în reţeaua de colectarea a apelor uzate – L = 9.252 m; 

 extinderi ale retelei de colectarea a apelor uzate – L = 59.858 m. 

Staţii de pompare reţea canalizare menajeră 

Pentru pomparea apelor uzate orăşeneşti există 6 staţii de pompare (dintre care una (SPAU3) una a fost 

reabilitată iar 4 sunt noi fiind construite în cadrul proiectul finanţat din Fonduri de Coeziune), echipate după cum 

urmează: 

 staţia de pompare ape uzate Zavoi – doua pompe tip MV403, cu Qp=700 m
3
/h si P=110 kW; în 

aceasta statie de pompare ajunge apa uzată menajeră colectată din zona centrala a oraşului, din 

aceasta staşie apa uzată este pompată în staţia de epurare a municipiului Giurgiu; conducta de 

refulare este realizata din otel si tuburi PREMO, având diametrul de 600 mm si o lungime totala de 

1.150,0 m; au fost achizitionate de curând trei pompe noi, doua pompe cu Qp = 430 m
3
/h, Hp=25 m 

si N=55 kW si o pompa cu Qp=730 m
3
/h, Hp=24,2 m si N=80 kW; a fost realizată o nouă cladire a 

gratarelor şi un nou cheson al staţiei de pompare în care vor fi montate noile echipamente de 

pompare; 

 staţia de pompare ape uzate SPAU3 – amplasată la intersecţia dintre şodeaua Prieteniei şi şoseaua 

Bucureşti; aşa cum se menţionează mai sus această staţie a fost reabilitată în cadrul proiectului cu 

finanţare din Fonduri de Coeziune, lucrările au inclus lucrări civile de reabilitare a structurii şi 

protecţiilor, lucrări de amenajare a spaţiului incintei (refacerea parţială a împrejmuirii existente, 

înlocuirea porţilor degradate, alei şi platforme în incintă, etc). Staţia este formată dintr-un cheson 

umed (construcţie cilindrică din beton armat) cu o adâncime de cca.7,00 m, suprastructura 

chesonului – construcţie cu regim de înălţime parter, cu structură din cadre de beton şi zidărie, unde 

se găseşte camera operatorului. Camera pompelor este o construcţie subterană dreptunghiulară din 

beton armat cu o adâncime de cca. 7,20 m unde sunt montate pompele. Sunt prevăzute două pompe 

(1+1) Flygt – ITT Industries tip NT 3171.181 MT 431, cu următoarele caracteristici: Qp=250 m
3
/h, 

H=20,1 m, P=22,0 kW, n=1460 rpm şi eficienţa de 80,1%; de asemenea s-au prevăzut toate 

accesoriile pentru montarea şi demontarea pompelor, vane de secţionare pe conductele de aspiraţie 

şi pe conductele de refulare ale fiecărei pompe şi de asemenea vană de secţionare şi clapetă 

antiretur pe conducta de refulare; colectorul general de descărcare a apelor uzate în staţie este din 

oţel protejat; au fost prevăzute, de asemenea, instalaţii de ventilaţie şi instalaţii electrice noi. În staţie 

a fost prevăzut un grătar din oţel inoxidabil, inclusiv sistem de curăţare mecanică, cu distanţa între 

bare de 25 mm; în aceasta statie de pompare ajunge apa uzata menajera colectata din zona de nord 

a orasului; din aceasta statie apa uzata este pompata în statia de epurare a municipiului Giurgiu; 

conducta de refulare este realizata din PEID De 400 mm şi are o lungime totală de 2.350 m. 

Alte patru staţii de pompare a apelor uzate au fost incluse în cadrul proiectului, cu finanţare din Fondurile de 

Coeziune, la care s-a făcut referire mai sus, fiind amplasate şi echipate după cum urmează: 

 staţia de pompare ape uzate SPAU5 - amplasată la intersecţia strazilor Ghizdarului, Bălănoaiei şi 

Ramadan. Este o staţie tip cheson având volum total de cca. 3.700 m
3
 şi un diametru de 10,0 m şi un 

volum util de 275 m
3
. Aşa cum se menţionează mai sus această staţie este construită în cadrul 

proiectului menţionat mai sus, lucrările incluzând lucrări civile de execuţie a chesonului, lucrări de 

amenajare a spaţilului incintei (împrejmuire, porţi, alei şi platforme în incintă, etc.). Staţia este 

prevăzută cu 3 pompe submersibile Grundfos tip SE1.50.65.15.2.50B cu următoarele carateristici: 

Q=75 m
3
/h, H=12 m, P=4 kW, n=2925 rpm şi eficienţa de 64,1%. Se prevăd toate accesoriile pentru 

montarea şi demontarea pompelor. Conducta generala de refulare, PEID De 225 mm si lungimea de 

25 m (datele prezentate mai înainte se referă la cerinţele caietului de sarcini, acestea urmând a se 

definitiva la finalizarea proiectării staţiei de pompare); 

 staţie de pompare SPAU6 - amplasată la intersecţia străzilor Drumul Plopilor şi Şoseaua Alexandriei. 

Terenul pe care este amplasată staţia este proprietatea Consiliului local Giurgiu. În staţia de 

pompare este colectată apa uzată menajeră, prin intermediul colectorului de canalizare PVC-KG 

Dn250 mm de pe strada Drumul Plopilor şi prin colectorul canalizare PVC-KG Dn250 mm de pe 

şoseaua Alexandriei. Este o staţie tip cheson, dimensionată pentru preluarea şi evacuarea debitului 
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de ape uzate menajere, având diametrul interior Dint=6,0 m şi o adâncime de 9,72 m (10,22 m până 

la cuţitul chesonului). Aşa cum se menţionează mai sus această staţie este constuită în cadrul 

proiectului menţionat mai sus, lucrările incluzând lucrări civile de execuţie a chesonului, lucrări de 

amenajare a spaţiului incintei (împrejmuire, porţi, alei şi platforme în incintă, etc.). Staţia este 

prevăzută cu trei electropompe submersibile (cu rotor cu muchii tăietoare) Grundfos tip 

SE1.50.65.15.2.50B cu următoarele carateristici: Q=20 m
3
/h, H=10 mCA, P=2,25 kW, şi n=1350 rpm. 

Fiecare electropompă este prevăzută cu următoarele accesorii: cot refulare Dn80 mm, sistem de 

cuplare rapidă (inclusiv setul de fixare din inox). 2 ţevi de ghidaj din inox cu lungimea de 8,5 m 

fiecare, cablu de alimentare special pentru condiţii de imersie de min. 10,0 m, 10 m lanţ din oţel inox 

pentru manevrare. Electropompele sunt construite în varianta staţionar umedă, cu cuplare rapidă a 

flanşei cotului de refulare, prevăzut cu suport ce se fixează pe postament. Refulările celor 3 

electropompe se unesc într-o conductă metalică Dn100 m care se racordează în conducta generală 

de refulare, PEID De 110 mm si lungimea de cca. 15,0 m. Armăturile prevăzute pe fircare conductă 

de refulare sunt următoarele: compensator de montaj Dn80 mm, clapet de reţinere, unisens, cu bilă 

Dn80 mm, Pn10, robinet cu sertar, tip cuţit, Dn80 mm, Pn10. Se prevăd toate accesoriile pentru 

montarea şi demontarea pompelor, manevrele de coborâre şi ridicare a electropompelor se fac 

manual cu ajutorul unui lanţ (pentru fiecare pompă), lanţ ce este agăţat într-un cârlig montat de 

planşeu. De asemenea, manevrarea coşului grătar, în care se adună părţile grosiere din apa 

menajeră, este facută tot manual cu ajutorul lanţurilor. Evacuarea apelor din chesonul staţiei, aflate 

sub nivelul de oprire al electropompelor, se face cu o electropompă submersibilă de epuisment, 

aflată în dotarea sistemului de canalizare. A fost prevăzută o instalaţie de evacuare forţată a gazelor 

nocive, instalaţie montată în exteriorul staţiei care aspiră gazele nocive, le filtrează şi apoi le 

evacuează în atmosferă; aceasta se realizează cu un ventilator radial monoaspirant, antiex, cu 

următoarele caracteristici: Q=1.000 m
3
/h, H=66 mmCA, P=0,75 kW, şi n=3000 rpm; ventilarea locală, 

în cazul intervenţiei în cheson, se face cu un ventilator radial, monoabsorbant, mobil, cu 

caracteristicile: Q=500 m
3
/h, H=28,5 mmCA, P=0,37 kW, şi n=1500 rpm; ventilarea naturală a 

chesonului este realizată prin montarea a 2 conducte metalice Dn150 mm, ce au aspiraţiile la cote 

diferite, ceea ce va perimite un tiraj bun al aerului. Alimentarea cu energie electrică a staţiei de 

pompare se face dintr-un post de transformare amplasat de către SC ELECTRICA SA în apropierea 

staţiei de pompare. Staţia de pompare lucrează automat, procesul fiind condus de un automat 

programabil montat în tabloul general de distribuţie şi automatizare (TDA). A fost prevăzut, de 

asemenea, iluminatul local cu lămpi portabile alimentate la o priză cu tensiune redusă 24V, montată 

pe tabloul TDA; 

 staţie de pompare SPAU7 - amplasată pe strada Berzei. Terenul pe care este amplasată staţia este 

proprietatea Consiliului local Giurgiu. În staţia de pompare este colectată apa uzată menajeră, prin 

intermediul colectorului de canalizare PVC-KG Dn400 mm de pe strada Berzei. Este o staţie tip 

cheson, dimensionată pentru preluarea şi evacuarea debitului de ape uzate menajere, având 

diametrul interior Dint=12,0 m şi o adâncime de 12,9 m. Aşa cum se menţionează mai sus această 

staţie este constuită în cadrul proiectului menţionat mai sus, lucrările incluzând lucrări civile de 

execuţie a chesonului, lucrări de amenajare a spaţiului incintei (împrejmuire, porţi, alei şi platforme în 

incintă, etc.). Staţia este prevăzută cu trei electropompe submersibile (cu rortor cu muchii tăietoare) 

Grundfos tip S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.N.D cu următoarele carateristici: Q=130 m
3
/h, H=25 

mCA, P=26 kW, şi n=1435 rpm. Fiecare electropompă este prevăzută cu următoarele accesorii: cot 

refulare Dn150 mm, sistem de cuplare rapidă (inclusiv setul de fixare din inox). 2 ţevi de ghidaj din 

inox cu lungimea de 12,0 m fiecare, cablu de alimentare special pentru condiţii de imersie de min. 

20,0 m, 15 m lanţ din oţel inox pentru manevrare. Electropompele sunt construite în varianta 

staţionar umedă, cu cuplare rapidă a flanşei cotului de refulare, prevăzut cu suport ce se fixează pe 

postament. Refulările celor 3 electropompe se unesc într-o conductă metalică Dn400 m care se 

racordează în conducta generală de refulare, PEID De400 mm si lungimea de cca. 4.592,0 m. 

Armăturile prevăzute pe fircare conductă de refulare sunt următoarele: compensator de montaj 

Dn250 mm, clapet de reţinere, unisens, cu bilă Dn250 mm, Pn10, robinet cu sertar, tip cuţit, Dn250 

mm, Pn10. Se prevăd toate accesoriile pentru montarea şi demontarea pompelor, manevrele de 

coborâre şi ridicare a electropompelor se face cu ajutorul unei construcţii metalice prevăzută cu 

electropalan cu cărucior acţionat manual. De asemenea, manevrarea coşului grătar, în care se 
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adună părţile grosiere din apa menajeră, este facută tot manual cu ajutorul acestei construcţii 

metalice. Evacuarea apelor din chesonul staţiei, aflate sub nivelul de oprire al electropompelor, se 

face cu o electropompă submersibilă de epuisment, având caracteristicile următoare: Q=25,6 m
3
/h, 

H=17 mCA, P=2,4 kW, şi n=1500 rpm. A fost prevăzută o instalaţie de evacuare forţată a gazelor 

nocive, instalaţie montată în exteriorul staţiei care aspiră gazele nocive, le filtrează şi apoi le 

evacuează în atmosferă; aceasta se realizează cu două ventilatoare radiale monoaspirante, antiex, 

cu următoarele caracteristici: Q=3.900 m
3
/h, H=70 mmCA, P=1,50 kW, şi n=1500 rpm; ventilarea 

locală, în cazul intervenţiei în cheson, se face cu un ventilator radial, monoabsorbant, mobil, cu 

caracteristicile: Q=500 m
3
/h, H=33,0 mmCA, P=0,55 kW, şi n=1500 rpm; ventilarea camerei de vane 

se face cu un ventilator axial d efereastră cu următoarele caracteristici: Q=25,6 m
3
/h, H=17,0 mmCA, 

P=2,4 kW, şi n=2830 rpm; ventilarea naturală a chesonului este realizată prin montarea a 2 conducte 

metalice Dn300 mm, ce au aspiraţiile la cote diferite, ceea ce va perimite un tiraj bun al aerului. 

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare se face dintr-un post de transformare amplasat 

de către SC ELECTRICA SA în apropierea staţiei de pompare. Staţia de pompare lucrează automat, 

procesul fiind condus de un automat programabil montat în tabloul TDA. A fost prevăzut, de 

asemenea, iluminatul local cu lămpi portabile alimentate la o priză cu tensiune redusă 24V, montată 

pe tabloul TDA ,I de asemenea iluminatul exterior cu un corp de iluminat cu vapori d emercur de 

125W; 

 staţie de pompare SPAU8 amplasată pe Soseaua Portului. Este o staţie tip cheson având volum total 

de cca. 1.100 m
3
 şi un diametru de 6,0 m şi un volum util de 70 m

3
. Aşa cum se menţionează mai 

sus această staţie este constuită în cadrul proiectului menţionat mai sus, lucrările incluzând lucrări 

civile de execuţie a chesonului, lucrări de amenajare a spaţilului incintei (împrejmuire, porţi, alei şi 

platforme în incintă, etc.). Staţia este prevăzută cu trei pompe submersibile Grundfos tip 

SL1.50.40.2.51D cu următoarele carateristici: Q=20 m
3
/h, H=20 m, P=4,0 kW, n=2930 rpm şi 

eficienţa de 54,3%. Se prevăd toate accesoriile pentru montarea şi demontarea pompelor.Conducta 

generala de refulare, PEID De 125 mm si lungimea de 699 m (datele prezentate mai înainte se referă 

la cerinţele caietului de sarcini, acestea urmând a se definitiva la finalizarea proiectării staţiei de 

pompare). 

Staţiile de pompare sunt executate în soluţia cheson circular, fiind echipate cu instalaţii mecanice, hidraulice, 

electrice şi de automatizare care să permită funcţionarea automată în condiţii de eficienţă şi siguranţă maxime. 

Pentru fiecare dintre staţiile de pompare menţionate mai sus sunt prevăzute instalaţiile electrice interioare şi 

exterioare de iluminat, prize, fortă şi priza de pământ. Alimentarea cu energie electrică a tabloului electric al 

staţiilor de pompare se face din reţelele existente în zonă prin intermediul unui branşament trifazic; din tabloul 

electric se alimentează pe circuite separate tablourile electrice de comandă şi control ale pompelor (tablouri 

furnizate odata cu pompele). 

Pompele din staţiile de pompare vor funcţiona în mod normal automat controlat de către nivelele de apă din 

chesoane. Se asigură: alarmă nivel minim, oprirea pompelor pe nivelul minim, pornirea pompelor pe nivelul 

maxim, alarmă nivel avarie. Se asigură, de asemenea permutarea funcţionării pompelor pentru a se asigura un 

număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru toate pompele din fiecare staţie. 

Pentru asigurarea ventilaţiei mecanice în staţiile de pompare, în vederea eliminării pericolului acumulării de 

gaze nocive sau explozive, sunt prevăzute instalatii de ventilaţie compuse din ventilatoare axiale şi canalele de 

aer aferente acetora. 

În cadrul staţiilor de pompare se măsoară, pentru a fi transmişi la dispecerul local (DL), următorii parametrii: 

 starea echipamentelor – prezenţa tesiunii trifazate, starea disjunctoarelor principale 

(închise/deschise/declanşate), stările pornit/oprit/avarie la pompe, numărul de orede funcţionare a 

pompelor; 

 nivelele apei în cheson – minim, maxim, de avarie. 

Sunt prevăzute echipamentele pentru transmitere datelor privind funcţionarea şi operarea staţiilor. 
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2.10.1.2.2 Reţeaua de canalizare meteorică 

Reţeaua de canalizare meteorică cuprinde 50.134 m de canale din beton simplu, HOBAS şi PVC cu diametre 

cuprinse între 110 şi 1.400 mm. Principala deficienţă a reţelei de canalizare meteorică existentă este faptul că 

nu acoperă întreaga zonă rezidenţială a oraşului, gradul de acoperire, fiind de doar 40%. La aceasta se adauga 

vechimea conductelor de canalizare existente, 29% din lungimea totală având vârsta de exploatare de peste 

două decenii. 

Staţii de repompare reţea canalizare pluvială şi bazine de retenţie 

Pentru pomparea apelor meteorice există şase bazine de retenţie cuplate cu staţii de pompare, echipate după 

cum urmează: 

 Bazin de retenţie Berzei – amplasat în zona de sud a oraşului, la limita Bulevardului 1907 şi a 

rambleului căii ferate Giurgiu Oraş – Giurgiu Sud – volum 1.500 m
3
 şi SP echipată cu două 

electropompe Cerna 200 cu Qp=150 m
3
/h, Hp=25 mCA şi P=18 kW şi o electropompă EMU cu 

Qp=700 m
3
/h, Hp=35 mCA şi P=55 kW; conducta de refulare este realizată din oţel Dn400 mm şi are 

lungimea de 200 m; apa este pompată în Canalul Cama; 

 Bazin de retenţie Negru Voda - amplasat în zona centrală a oraşului – volum 2.000 m
3
 şi SP echipată 

cu trei electropompe Cerna 200 cu Qp=150 m
3
/h, Hp=25 mCA şi P=18 kW şi o electropompă EMU 

cu Qp=700 m
3
/h şi P=67 kW; conducta de refulare este realizată din azbociment Dn500 mm şi are 

lungimea de 2000 m; apa este pompată în colectorul principal de pe Bulevardul Mihai Viteazu şi de 

aici spre bazinul de retenţie Dunăreana; 

 Bazin de retenţie Tineretului – deserveşte zona estică a Municipiului Giurgiu – volum 2.500 m
3
 şi SP 

echipată cu o electropompă Cerna 200 cu Qp=150 m
3
/h, Hp=25 mCA şi P=18 kW şi două 

electropompe ACV 350 cu Qp=350 m
3
/h, Hp=35 mCA şi P=55 kW; conducta de refulare este 

realizată din oţel şi tuburi PREMO Dn600 mm şi are lungimea de 1.850 m; apa meteorică este 

pompată în Braţul Smârda; 

 Bazin de retenţie Dunareana SP 4 - amplasat la intersecţia străzii Bucureşti cu strada Gloriei şi cu 

şoseaua Giurgiu – Ruse – volum de 18.000 m
3
 şi SP echipată cu două electropompe Brateş 350 cu 

Qp=700 m
3
/h, Hp=17 mCA şi P=75 kW; conducta de refulare este realizată din tuburi PREMO Dn800 

mm şi are lungimea de 1.800 m; apa meteorică este pompată în Braţul Smârda; 

 Bazin de retenţie Oleomet – amplasat în partea de sud-est a oraşului, în incinta fabricii de zahăr, 

deserveşte zona centrală a oraşului -– volum 18.000 m
3
 şi SP echipată cu două electropompe Cerna 

200 cu Qp=150 m
3
/h, Hp=25 mCA şi P=18 kW, şi o electropompă EMU cu Qp=350 m

3
/h, Hp=35 

mCA şi P=48 kW; conducta de refulare este realizată din oţel şi tuburi PREMO Dn800 mm şi are 

lungimea de 700 m; apa meteorică este pompată în Braţul Smârda; 

 Bazin de retenţie Obor -– volum 336 m
3
 si SP echipată cu trei pompe EPEG 150 cu Qp=400 m

3
/h, 

Hp=35 mCA şi P=45 kW, o pompă HOMA cu Qp=808 m
3
/h, Hp=35 mCA şi o pompa EMU cu 

Qp=350 m
3
/h, Hp=35 mCA şi P=48 kW; conducta de refulare este realizata din tuburi HOBAS, Dn 

600 mm şi PVC Dn 300 mm şi are lungimea de 1.070 m; apa este pompată în bazinul de retenţie 

Oleomet. 

2.10.1.2.3 Staţia de epurare 

Statia de epurare Giurgiu este amplasată în partea de sud-est a municipiului Giurgiu, în afara zonei 

rezidentiale. Schema tehnologică a statiei de epurare include treaptă de epurare mecanică şi biologică pe linia 

apei cât şi o linie de tratare a nămolului. Staţia de epurare este operaţională pentru Qmax=1.044 m
3
/h. 

Încarcarea Hidraulica 

 Populaţia echivalentă luată în considerare: 82.400 PE 

 Debitele caracteristice la intrarea in SE: 

 Quz,hmax= 290 l/s; 

 Quz,zimed = 14.351 m
3
/zi  

 Quzimax = 16.848 m
3
/zi  

Schema tehnologică a staţiei de epurare include pe linia apei următoarele obiecte tehnologice: 
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 cameră de admisie (refulare de la SP ape uzate, inclusiv facilităţi vidanje); 

 gratar cu curatare mecanica – 2 canale prevăzute cu grătare rare şi fine, prevăzute cu prese de 

spălare, instalaţie spălare nisip şi containere de golire; 

 deznisipator cu doua compartimente; evacuarea nisipului se face cu un sistem de tip air-lift; 

 canal pentru masurarea debitelor printr-un sensor cu ultrasunete; 

 camera de distributie; 

 decantoare primare radiale, 2 unitati, fiecare cu volumul util de 1.500 m
3
; 

 bazin de aerare, 2 unităţi cu volumul de 2x3.300 m
3
; 

 staţie pompare nămol recirculat; 

 staţie de suflante; 

 recipient agent de precipitare şi staţie de dozare agenţi precipitare; 

 bazine decantare secundare, 2 unităţi având fiecare diametru D=30 m şi prevăzute cu cameră de 

distribuţie; 

 staţie de pompare nămol primar; 

 canal de evacuare a apei în emisar; la niveluri scazute ale apei pe Dunare, evacuarea efluentului se 

face gravitational iar la niveluri ridicate, evacuarea se face prin pompare. 

Staţia de epurare Giurgiu este alimentată de două staţii de pompare principale. De la fiecare staţie de pompare 

vin câte două conducte de presiune în staţia de epurare. Aceste conducte pot fi blocate individual prin 

intermediul unor vane (4 cămine pentru vane). După dispozitivele de închidere conductele converg în una 

singură. De aici se racordează noua conductă de presiune pentru admisie DN 600, care alimentează camera 

de admisie. În camera de admisie debuşează suplimentar o conductă DN 150, care recirculă apa uzată internă 

de la staţia de pompare la admisia staţiei de epurare. De asemenea in camera de admisie debuseaza şi un stuţ 

de ţeava DN 150 cu o vană, la acesta putând fi cuplate vidanjele cu nămol menajer printr-un racord, iar golirea 

se face gravitaţional; alternativ golirea se poate face direct într-un cămin liber în camera de admisie. În camera 

de admisie este amplasată şi o vană de bypass DN 600, care poate fi deschisă, numai daca în caz de urgenţă 

trebuie închise ambele canale ale grătarelor cu grinzi batardou. În acest caz tot debitul de apă uzată este 

transferat prin bypass direct la Dunare. Camera de admisie şi canalul de admisie la clădirea gratarelor sunt 

acoperite, iar pentru protecţia împotriva corodării betonului vor fi tratate la interior în zona de contact cu apa 

uzată. 

Clădirea gratarelor are o suprafata construită de 100 m² pentru camera grătarelor, cca.10 m² pentru camera 

echipamentelor electrice şi 13 m² camera suflantelor, toate pe un nivel; astfel suprafaţa utilă totală a clădirii 

gratarelor este de cca.123 m²; camera echipamentelor electrice este amplasată deasupra canalului, şi poate fi 

accesată numai din exterior peste canalul de admisie al deznisipatorului; staţia de suflante şi camera grătarelor 

sunt separate una de cealaltă şi pot fi accesate din stradă. În camera gratarelor sunt amplasate: 

 2 canale ale gratarelor, fiecare cu gratar rar (25 mm distanta intre bare) şi gratare fine (6 mm 

distanta). Fiecare gratar este dimensionat la capacitatea hidraulica totala de Qmax=1.044 m³/h, astfel 

incat nu este necesar un canal de ocolire; 

 canal de cabluri (vizitabil); 

 2 prese de spalare a materiilor retinute; 

 2 containere pentru resturi pe carucioare rotative, cale de rulare; 

 1 instalatie de spalare a nisipului, 

 1 container de nisip pe carucior rotativ, cale de rulare; 

În cladirea gratarelor este amplasată şi alimentarea cu apă industrială pentru presele de spalare a reţinerilor şi 

pentru spălarea nisipului. Containerele sunt fixate pe carucioare rotative pe şine şi pot fi împinse prin trei porţi 

rulante în aer liber. Acolo containerele pot fi rotite şi preluate fără probleme de pe cărucioare. În faţa cladirii 

este prevazută o suprafaţă asfaltată suficient de mare pentru vehiculele de preluare a containerelor. Fiecare 

linie a gratarelor poate fi blocata individual prin batardouri. Canalele gratarelor sunt acoperite cu tabla striata si 

acoperite in interior pentru protectie la corodarea betonului. Materiile retinute de gratare sunt transportate din 

gratar direct la presele de spalat, care posedă fiecare cate două fante de alimentare. Alimentarea instalaţiei de 

spalare a nisipului se face printr-o conducta pentru nisip, care vine de la canalul de nisip al deznisipatorului, şi 

transportă nisipul în cladirea gratarelor. Printr-o grindă macara gratarele pot fi ridicate şi scoase pentru 

reparatii. In camera separata pentru echipamente electrice este amplasata distributia de joasa tensiune pentru 
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partea de instalatie mecanica. În camera suflantelor se monteaza 2 suflante (Q=50 – 140 Nm³/h, fiecare cu 

reglare prin convertoare de frecventa, 1+1 utilaj de rezerva). Camera suflantelor este dotata cu ventilatie si 

aerisire. În camera suflantelor este prevazuta o termosuflanta pentru evitarea gerului în cladire. Aerul din 

cladirea gratarelor este aspirat printr-un schimb de aer de cca. 6 ori pe ora si este transportat printr-o conducta 

de evacuare la instalatia de tratare a aerului uzat. De-a lungul intregii camere a gratarelor se instaleaza un 

canal de aer uzat cu mai multe fante de aspiratie. Aerul uzat din canalul de admisie este aspirat de asemenea. 

Pentru tratarea aerului uzat este montata pe o placa de beton langa cladirea gratarelor o instalatie de biofiltrare 

in forma capsulata sau din beton cu ventilator de aspiratie. Instalatia de biofiltre se compune dintr-un rezervor, 

care este umplut cu un pat biologic de filtrare din aschii de coaja de copac sau carbon activ. Aici se stabilesc in 

scurt timp de la punerea în functiune microorganisme care transforma substantele odorifice in substante neutre 

precum CO2 si H2O. Aerul care trebuie purificat este umectat in continuu. Pentru aceasta este necesar un 

racord la reteaua de apa industriala. 

Deznisipatorul - după trecerea prin instalaţia de gratare, apă uzată este transportată în cele doua camere ale 

deznisipatorului amplasate în paralel, care pot fi blocate individual prin grinzi batardou; camerele 

deznisipatorului sunt aerate cu aeratoare cu bule mari; prin turbionarea obtinuta astfel, nisipul se depune pe 

fundul bazinului; prin intermediul pompelor speciale pentru nisip, care sunt montate pe podul raclor, nisipul este 

aspirat in timpul cursei racloare si transportat intr-un canal de nisip adiacent; de aici amestecul de apa si nisip 

este transportat gravitaţional printr-o conducta la instalatia de spalare a nisipului amplasata in camera 

gratarelor. Canalul de nisip este amplasat la o distanta de cca. 2 m de deznisipator pe o consola de sustinere la 

o inaltime de 3,5 la 4 m, pentru a permite accesul liber la instalaţia de spălare a nisipului. Canalul de nisip are 

un racord de spalare. El este prevazut cu pantă, pentru a nu permite depunerea nisipului. Canalul de nisip este 

executat în formă de V cu dimensiunile B=40 cm (partea de sus), 20 cm (partea de jos), H = 40 cm. După 

instalaţia de spălare a nisipului, acesta este evacuat într-un container. Grăsimea flotantă la suprafaţa apei este 

împinsă de lame pentru grăsimi fixate de podul raclor printr-o rigolă de scurgere din tablă într-un şanţ 

transversal de la capatul aval al deznisipatorului, de unde pătrunde în căminul pentru grasimi, amplasat la 

capatul deznisipatorului; grăsimile sunt transportate printr-o conductă în căminul de nămol flotant de la 

decantarea primară şi de acolo la staţia de pompare a namolului; şanţul transversal poate fi spalat prin 

acţionarea vanelor; podul raclor de la deznisipator şi separatorul de grasimi este executat ca pod dublu 

deasupra ambelor camere; apa uzată este evacuata din camerele deznisipatorului, prin intermediul pragurilor, 

într-un canal deschis şi apoi la căminul de distribuţie la decantoare primare. 

Între deznisipator şi decantoarele primare au loc masurători ale debitului în canal deschis, prin intermediul unui 

senzor cu ultrasunete. La iesirea apei din deznisipator se face si o prelevare de probe proportionale, pentru a 

putea stabili încărcările de admisie. Indicele pH, conductivitatea si temperatura sunt masurate on line  si 

inregistrate, iar parametrii de admisie pentru SU, BOD, COD, N si P pot fi analizate în laborator din probele 

mixte proportionale cu debitele. 

Din căminul de distribuţie, prevăzut cu două vane de blocare DN600 mm, se face legătura la conductele de 

admisie ale decantoarelor primare. 

Decantoarele primare – există două bazine de decantare primară; din dimensionarea calculului de proces, de 

regulă este necesară functionarea unui singur bazin de decantare primara; în funcţionarea curentă ar trebui 

alternata periodic funcţionarea celor doua bazine; ambele bazine de decantare primara sunt dotate cu câte un 

nou pod raclor cu lame pentru depuneri de namol şi pentru grasimi; lama pentru grăsimi împinge grăsimile şi 

substanţele în suspensie în caminele pentru nămolul în suspensie; nămolul în suspensie este transportat prin 

conducte la staţia de pompare a namolului; lamele racloare pentru nămol împing nămolul primar în pâlniile 

existente pentru nămol, din mijlocul bazinului; nămolul este extras prin conductele de namol şi este transportat 

la staţia de pompare a nămolului; deoarece chiar şi în situaţia funcţionării unui singur bazin de decantare există 

pericolul ca prin sedimentare să fie eliminat prea mult carbon în faza de decantare primară, care ar putea fi 

necesar apoi pentru o denitrificare eficientă, este prevazută posibilitatea recirculării unei părţi din nămolul 

primar ca sursă de carbon în zona de denitrificare. 

Printr-un camin de vane (2 vane DN600 mm) apa uzată poate fi transferată la bazinele de aerare sau (în caz de 

urgenţă) prin deschiderea a altor 2 vane DN600 mm, apa uzata este transferată în conducta de bypass şi apoi 

în Dunăre. La căminul pentru vane este instalat un panou de prelevare a probelor (SU, BOD5, COD, N si P); 
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din aceste probe proportionale cu debitul poate fi analizata în laborator calitatea apei uzate la intrarea în treapta 

biologică. 

Bazinele de aerare – există un bazin de aerare, cu 2 linii şi V = 9.600 m³. Acesta conţine 3 zone: 

 Zona Bio-P (eliminare biologica a fosforului):   2 x 450 m³ 

 Zona DN (denitrificare):    2 x 1.050 m³ 

 Zona N (nitrificare):     2 x 3.300 m³. 

Zona Bio-P poate fi operată în cazul în care este necesar şi ca zona DN, pentru a asigura şi la temperaturi 

scazute eliminarea fosforului. Fosfatul trebuie eliminat apoi prin precipitare suplimentară, atunci cand temporar 

nu mai este disponibilă nici o zonă Bio-P. Astfel este asigurată o funcţionare flexibilă a treptei biologice şi 

îndeosebi prin variaţia mărimii zonei de denitrificare poate fi comandată precis încadrarea în limitele impuse ale 

efluentului de Ntot = 10 mg/l chiar şi la temperaturi joase. In cazul temperaturilor de peste 15°C poate fi obţinută 

prin creşterea eliminării biologice a fosforului o reducere a consumului de agenti de precipitare chimica pentru 

fosfatul remanent. Amestecul de apă uzată - namol activat curge printr-un canal deschis cu o latime de 1,0 m la 

bazinul de aerare. Printr-o conducta DN 600 namolul de recirculare ajunge de la staţia de pompare a namolului 

de recirculare la apă uzată, şi pe un traseu de cca. 12 m al canalului, are loc amestecul apei uzate cu namolul 

de recirculatie. Într-o cameră de distributie aflata in interiorul bazinului de aerare, amestecul apa uzata – namol 

activat deverseaza peste 2 praguri cu latime de trei metri, realizând astfel o distribuţie uniformă pe ambele linii 

ale bazinului. Prin vane stavilar poate fi blocat accesul la fiecare linie de aerare. Prin intermediul unei pompe 

submersibile mobile poate fi evacuata fiecare linie in cazul scoaterii ei din functiune.  

Apa uzată pătrunde mai întâi în zona Bio-P, cu un volum V = 2 x 450 m³. Aceasta este dotată cu câte un mixer. 

In cazul in care se consideră necesar poate fi adus în această zonă namol de recirculare bogat în nitraţi din 

canalul pentru namol de recirculare aflat mai sus, prin deschiderea a doua vane DN 500 (în cazul folosirii ca 

zona DN suplimentară). Prin goluri deversoare de 2 m latime, apa uzată pătrunde apoi în zona DN, zona cu un 

volum V = 2 x 1.050 m³. Namolul bogat in nitrati este transferat prin cate o vana de perete deschisa DN 500 din 

canalul pentru namol recirculat de sus in zona DN. Ambele bazine DN sunt dotate cu mixere. Prin goluri 

deversoare de 2 m latime, apa uzată patrunde în continuare în zona N, având un volum V = 2 x 3.300 m³. 

Ambele bazine sunt dotate cu aeratoare de suprafata cu bule fine pe fundul bazinului. In zona de 

evacuare/amplasare a pompelor de recirculare nu este prevazută pe câţiva metri pătraţi aerarea de suprafaţă, 

pentru ca în bazinul de decantare secundară şi în namolul de recirculare sa fie introdusă o cantitate cât mai 

redusa de oxigen. In rest, întreaga zonă de nitrificare este acoperită de aeratoare. Astfel se obţine un aport 

uniform de oxigen, iar depunerile de namol sunt evitate. Bazinul de aerare este dotat cu o pasarelă centrală din 

beton, amplasată deasupra canalului pentru namol de recirculare. De aici pot fi manevrate clapetele de aer ale 

ţevilor aeratoarelor, precum şi vanele şi mixerele şi pompele de recirculare. La sfârşitul zonei de nitrificare este 

extras namol de recirculare prin 4 pompe de recirculare într-un canal aflat la mijloc. In zona pompelor canalul 

este evazat şi dotat cu un perete de ghidaj. Fiecare pompă este dotată cu o vană acţionată cu motor, care se 

inchide automat la deconectarea pompei. Prin numarul pompelor se asigura o eşalonare dubla a debitului de 

recirculare. Apa uzată curge la ieşirea din bazinul de aerare prin praguri de evacuare cu lăţimea de 2,85 m într-

un camin de evacuare aflat în exterior şi este condusă apoi la camera de distribuţie a decantării secundare. 

Staţia de pompare a nămolului de recirculare va fi instalată direct lângă bazinul de aerare. Este vorba de o 

staţie de pompare în camin deschis (parţial acoperit) cu dimensiuni constructive de cca.9,00 m x 4,50 m x 5,00 

m (inaltime medie). Peretele exterior al caminului se află la cca.2,25 m deasupra cotei proiectate a terenului. 

Construcţia poate fi vizitată pe o scară, în zona de vizitare se montează balustrade de protecţie. Placa de beton 

situată deasupra pompelor axiale are 3 goluri pentru demontari. Deasupra staţiei de pompare sunt amplasate 

grinzi macara pentru montarea/demontarea pompelor. Nămolul de recirculare pătrunde de la cele doua bazine 

de decantare secundară prin conducte de namol pozate la adâncime (DN 450) în două camere de nămol 

separate deschise. O a treia cameră de namol situată în mijloc este separată prin două vane stavilar 700 x 700 

mm şi serveşte drept camera de rezervă. In cele trei camere de namol sunt amplasate câte o pompa 

submersibilă axiala (de aspiratie) pentru namolul retur (Q = 540 m³/h pe fiecare pompa, 1 pompa ca utilaj de 

rezerva). Pompa de rezerva întră în funcţiune, atunci când una din vane este deschisă şi camera de nămol de 

rezervă se umple. Pompele ridică nămolul retur într-o cameră comună de namol aflată deasupra (partea de 

refulare), iar de aici nămolul curge printr-o conductă DN 600 in cadere libera la canalul din fata bazinului de 

aerare. Namolul in exces este extras din camera de namol recirculat prin deschiderea vanei electrice şi este 
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condus printr-o conductă DN 250 împreuna cu nămolul flotant de la bazinele de decantare secundară în cădere 

liberă la staţia de pompare a nămolului. Caminul de măsurare uscat a namolului în exces amplasat în 

construcţie poate fi vizitat printr-un gol de montaj şi o scară. 

Staţia de suflante - lângă bazinul de aerare este o cladire cu un nivel şi o suprafaţăa construită de 70 m² (staţie 

de suflante) şi 28 m² suprafaţă (camera echipamente electrice) si acces la parter. Aici sunt amplasate in 

principal urmatoarele utilaje: 

 4 suflante cu piston rotativ, 2.300 Nm³/h de fiecare suflanta (din care 1 echipament de rezerva) 

 4 grinzi macara  pentru demontarea suflantelor 

 instalatii de aerare si dezaerare cu amortizor de zgomot 

 camera electro separata ca panou de joasa tensiune pentru treapta biologica. 

Toate suflantele sunt dotate cu convertizor de frecventa. Cate doua suflante sunt repartizate unei conducte de 

aer comprimat. Pentru situatia de incarcare medie sunt suficiente doua suflante (pentru fiecare linie de 

nitrificare cate una) pentru alimentarea cu oxigen a treptei biologice. Numai in situatia de incarcare de varf sunt 

necesare trei suflante. Puterea suflantelor este reglata in ambele bazine de nitrificare prin intermediul 

necesarului de oxigen. Toate suflantele pot fi blocate individual prin actionarea clapetelor de aer. In cazul 

scoaterii din functiune a unei suflante se introduce debitul necesar de aer prin intermediul celor trei suflante 

ramase. Statia de suflante are goluri de ventilatie si de dezaerare cu amortizor de zgomot cu culisa. In spatiul 

de echipamente electrice este amplasata distributia pentru instalatia biologica. Tablourile de comanda sunt 

montate pe o podea falsa. In podeaua falsa pot fi instalate toate cablurile necesare. 

Precipitarea fosfatului - Instalatia de precipitare este amplasata langa sala masinilor de la tratarea namolului. 

Rezervorul este montat afara pe o placa de beton. Alaturat se afla panoul cu stut de alimentare. Statia de 

dozare cu doua pompe de dozare a agentului de precipitare este amplasata in sala masinilor pe un perete. 

Dozarea se face selectiv in namolul de recirculare la statia de pompare a namolului recirculat (precipitare 

simultana), respectiv in camera de distributie a decantarii secundare (precipitare finala). 

Decantoare secundare cu camera de distributie - De la caminul de evacuare al bazinului de aerare apa uzată 

este dirijată la camera de distribuţie. Prin deversare peste praguri de construcţie egală are loc o distributie 

uniforma asupra celor doua decantoare secundare urmatoare. Prin intermediul vanelor din camera de 

distributie poate fi blocat si scos din functiune individual fiecare bazin de decantare secundara. Bazinele de 

decantare secundara sunt executate de forma circulara cu un diametru de 30 m, baza usor inclinata si palnie 

de namol amplasata central. Fiecare bazin este dotat cu un pod raclor unilateral cu lame pentru namol si canal 

de colectare a namolului in suspensie. Namolul depus pe fundul bazinului este impins de lamele racloare 

pentru namol in palnia de namol amplasata central. Namolul este transportat de la cele doua palnii de namol 

prin conducte aflate la adancime la pompele de namol recirculat in statia de pompare namol recirculat. Pentru 

colectarea namolului în suspensie de la suprafaţa bazinelor de decantare secundară este prevazut un jgheab 

basculant cu pompa submersibila pe podul raclor. Namolul in suspensie este transportat prin cate o conducta 

speciala in caminul pentru namol in suspensie de la statia de pompare a namolului recirculat. De acolo acesta 

ajunge impreuna cu namolul in exces la statia de pompare namol si mai departe la treapta de tratare a 

namolului. Admisia la decantorul secundar se face in constructia mediana pe directie radiala in bazin. Apa 

epurată se scurge peste praguri dinţate cu perete suspendat intermediar într-un canal de evacuare. Apa uzată 

epurată este dirijată printr-un canal nou de scurgere pana la conducta actuală de evacuare. 

Punct de masuratori ale efluentului si camera de evacuare - pentru verificarea finală a valorilor efluentului 

înaintea debusarii în Dunare se construieşte o staţie de măsurători finale. Aici se efectuează o măsurare a 

debitului efluentului şi o prelevare proporţională de probe. Sunt măsurate online valoarea pH, temperatura şi 

turbiditatea.  

Conducta de evacuare in Dunare este de cca. 1 km lungime, şi are DN 1000. Dimensionarea hidraulica a 

demostrat ca si la cel mai inalt nivel al Dunarii (21,31 m), nu are loc o afectare a decantarii secundare. Astfel nu 

sunt necesare dispozitive de blocare suplimentare. Caminele conductei de evacuare si conducta de bypass 

trebuie insa realizate cu cota marginii superioare de 22,50 m, pentru a se asigura evitarea inundării incintei 

statiei de epurare. Gura de vărsare, existentă, a fost reabilitată şi a fost prevazută o umplutura cu piatra bruta, 

pentru evitarea unor spalari in zona de varsare in Dunare. 
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Conducta de bypass - de la camera de admisie pana la caminul existent, în care debuşează conducta veche de 

evacuare a decantarii primare s-a montat o noua conducta de bypass de DN 600. În camera de admisie si in 

caminul de vane sunt prevazute cate o vana de bypass DN 600, astfel incat sa se permita fie ocolirea completa 

a intregii statii de epurare, fie ocolirea treptei biologice. In orice caz insa bypassul nu are voie sa fie pus in 

functiune decat decat in cazuri justificate, de extrema urgenta. 

Staţia de pompare a namolului primar - namolul primar din decantoarele primare este transportat printr-o 

conducta camin de vane de la statia de pompare a namolului. In caminul de legatura la cele decantoare 

primare, prin doua vane manuale, se va face selectia, din care bazin se face extragerea namolului. Vanele pot 

fi deservite, printr-o tija de prelungire, de la cota terenului. Pozitia vanelor trebuie adaptata mereu la punerea / 

scoaterea din functiune a cate unui bazin. Extragerea namolului primar din bazinele de decantare primara se 

realizeaza prin conectarea locala a vanei cu actionare electrica la caminul de extragere a namolului. Vana 

poate fi deschisa individual pentru o anumita perioada de timp (timp reglabil, de ex.2 sau 3 minute) si se inchide 

automat dupa trecerea perioadei setate. Suplimentar este instalata in conducta de namol o vana montate in 

pamant cu tija verticala ca vana manuala pentru protectie, in cazul in care vana electrica nu inchide. Namolul 

primar patrunde, din caminul de namol, in admisia pompelor la statia de pompare. In plus namolul în exces (de 

la staăia de pompare a nămolului recirculat D3 de la bazinul de aerare) pătrunde în staţia de pompare a 

nămolului, la fel ca şi grăsimile şi materiile în sus-pensie de la deznisipator şi bazinele de decantare primară. În 

staţia de pompare a nămolului sunt prevăzute: 

 2 pompe submersibile pentru nămolul în amestec; 

 1 pompa submersibila pentru nămol ca sursă de carbon pentru bazinul de aerare, Q = 10 la 30 m
3
/h. 

Zona de aspiraţie a pompelor este profilată cu beton profilat. În basa conductelor sunt amplasate conductele de 

presiune şi clapetele de refulare, precum şi vanele şi aparatele de măsura inductive. Pentru demontarea 

pompelor sunt prevăzute goluri de montaj cu capac şi o grindă macara. 

Pe linia namolului sunt prevazute: 

 preîngroşător de nămol şi bazin de nămol, fiecare având volumul V=300 m
3
; 

 metantanc, cu volumul V=2.000 m
3
; 

 depozit de nămol, suprafaţa de 900 m
2
, perioadă stocare 6 luni; 

 gazometru cu volum 1.000 m
3
, făclie de gaz şi rezervor de gaz lichefiat cu volum de 5 m

3
; 

 bloc cogenerator CHP având puterea electric de 150 kW si puterea termică de 177 kW. 

Bazine de nămol - Sunt prevazute in statia de epurare Giurgiu doua bazine de namol cu un volum de 300 m³ 

fiecare. Amestecul de namol de la statia de pompare a namolului patrunde printr-o conducta de presiune in pre-

îngrosator cu un V 300 m
3
. Namolul fermentat, din metantanc, ajunge gravitaţional in bazinul post-îngrosator. 

Ambele bazine de namol sunt construite in imediata vecinatate a cladirii masinilor Ele au o forma patrata. 

Fundul bazinului este executat cu beton in panta catre palnia de namol din mijlocul bazinului. Bazinele de 

namol pot fi vizitate pe o scara si un podest. De aici se poate face extragerea amestecului apa - namol. 

Namolul este recirculat discontinuu prin intermediul mixerelor. Prin manevrarea manuala a extragerii 

amestecului de apa - namol in fiecare bazin se poate realiza o ingrosare gravitationala a namolului. Amestecul 

de apa - namol este transportat la statia de pompare pentru apa uzata interna. Prin montarea conductelor si a 

vanelor suplimentare este asigurata scoaterea temporara din functiune a preingrosatorului sau a 

postingrosatorului pentru activitati de reparatii. În cladirea masinilor au fost instalate trei pompe de namol si trei 

centrifuge, din care o pompa de namol este alocata direct preingrosatorului si centrifugei de ingrosare, in timp 

ce alta pompa este alocata postingrosatorului de namol si centrifugei de deshidratare. O pompa de namol de 

rezerva si o centrifuga de rezerva pot inlocui pompa respectiva de ingrosare sau de deshidratare, respectiv 

centrifuga. In acest scop, vanele de admisie si sistemele de extractive a namolului, sunt astfel realizate încât sa 

asigure aceasta multifunctionalitate. 

Fermentarea namolului, centrala termica si deshidratarea namolului – există un metantanc, cu un volum de 

2.000 m³. Metantancul are un diametru interior de 14,14 m, o inaltime de 15 m şi o adancime medie a apei de 

13,27 m. Metantancul este construit in intregime din beton armat, iar zona de schimb de gaz este acoperita 

suplimentar pentru protectie la coroziunea betonului. Metantancul are in partea centrala o cupola de gaze din 

beton cu diametru interior de 2,5 m si lateral un camin de extractie a namolului. Există o gura de vizitare 

(diametrul = 0,8 m) deasupra cotei terenului. Peretii metantancului sunt acoperiti la exterior cu izolatie termica si 
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placaţi cu tabla cutata cu profil trapezoidal. Placa dreapta este de-asemenea termoizolata cu etansare tip 

terasa cu pietris. Apa pluviala este evacuata prin stresini si burlane. Accesul la metantanc se face pe o scara 

de otel deschisa si o pasarela cu gratar si balustrada la caminul de namol si la platforma centrala de operare 

(suprafata circulara de beton cu diametrul de 3,5 m). In golul scarii sunt amplasate conducta de intrare a 

namolului, respectiv de iesire, şi conducta de evacuare a gazului. Intrarea namolului in metantanc se face prin 

cupola centrala. Recircularea din metantanc se executa printr-un mixer vertical cu doua rotoare cu cate trei 

palete. Motorul mixerului este amplasat pe platforma de operare, central. Aici se gasesc si o fereastra de 

observatie. Extragerea namolului fermentat se face pe principiul dislocarii din palnia central de namol. De acolo 

namolul fermentat curge gravitaţional în îngrosatorul final. Este prevăzut un preaplin pentru siguranţa la 

supraincarcare a metantancului, ca şi o a doua conducta de extractive a namolului din partea superioara a 

metantancului. Exista de asemenea posibilitatea de a scadea nivelul namolului în metantanc cu un metru, de 

exemplu in cazul unui volum mare de spumă. Nămolul de recirculare pentru încalzirea metantancului poate fi 

extras din palnia centrală de namol sau de la mijlocul bazinului. Cele doua pompe pentru namolul de incalzire 

(1+1) sunt amplasate în sala masinilor. Aici se afla si schimbatorul de caldura cu serpentine, cazanul de 

incalzire, recuperatoarele de caldura cu schimbator de cale hidraulic si cazanul de incalzit, precum si pompele 

de namol pentru bazinele de namol. In afara cladirii este amenajat un cos pentru cazanul de incalzire. Cladirea 

este dotata cu instalatii de ventilatie si de dezaerisire. Alimentarea schimbatorului de caldura pentru namol se 

face prin intermediul pompei de namol ingrosat al centrifugei, care este amplasata in cladirea masinilor. In 

functie de adaosul de polimer, centrifuga de ingrosare poate ingrosa namolul in amestec pana la 6-11 % SU. In 

cladirea masinilor se afla si centrifugele de deshidratare a namolului, centrifuga de rezerva (multifunctionala), 2 

pompe de namol ingrosat, 2 instalatii de polimer cu 2 containere IWC, transportorul de extracţie a nămolului 

către depozitul de nămol, şi cum s-a specificat deja  tabloul de dozare a instalaţiei de precipitare. Cele 3 

centrifuge sunt amplasate pe un podest cu gratar cu scara de acces şi pot fi montate / demontate cu o grinda 

macara. Cladirea este dotata cu instalatii de aerisire/dezaerisire cu atenuator de zgomot şi este aprovizionată 

cu caldură de la centrala termică. Centrifuga de deshidratare a nămolului îngroaşă namolul de la preingrosator 

(continut SU ~ 2,6 %) la un conţinut de până la 7 % cu adaus de polimer. Alimentarea metantancului se face 

printr-o pompă de nămol îngrosat. Centrifuga de deshidratare a nămolului poate deshidrata nămolul fermentat 

din postingrosator cu adaus de polimer la un continut de solide de 22 – 26 % SU. Nămolul deshidratat este 

extras printr-un transportor cu melc la depozitul de namol. Centrifugatul ce este generat la preingrosarea 

nămolului şi la deshidratarea nămolului este transportat la staţia de pompare. 

Depozit de namol - Nămolul de decantare deshidratat prin centrifuge este transportat prin alimentator cu melc 

intr-un depozit intermediar de nămol betonat. Depozitul intermediar are o suprafaţă construită de cca.900 m² şi 

pereţi laterali de 2 m înaltime şi sunt confectionaţi din beton. Astfel se asigură o capacitate de stocare de 6 luni. 

Baza depozitului este turnată cu o pantă transversala de 2%, pentru a obtine drenajul intr-un canal de drenaj 

amplasat central. Canalul drenează în staţia de pompare pentru apă uzată internă. Depozitul de nămol are un 

acces auto cu o laţime de 4,5 m. Şi aici este amplasată o rigolă de drenaj, pentru a asigura ca apă uzată nu 

curge pe drum. Depozitul de namol este operat cu un încarcator pe pneuri. Cu ajutorul acestuia se poate 

uniformiza nămolul pe suprafaţa depozitului sau acesta poate fi încarcat în containere. 

Gazometru, faclie de gaz si rezervor gaz lichefiat - Biogazul produs la fermentarea nămolului este întrodus într-

un gazometru cu un volum de stocare de 1.000 m³ şi stocat intermediar, realizandu-se un timp mediu de 

stocare de 15 ore. Biogazul este curaţat prin filtre grosiere şi fine, iar condensul format este condus la caminul 

de gaz. Ca gazometru se utilizează un rezervor de formă sferică de tip Sattler cu suflantă de susţinere. După 

stocarea gazului are loc dirijarea biogazului la consumatorii CHP şi/sau cazan de încalzire. Dacă dupa 

umplerea gazometrului nu poate fi valorificat gazul excedentar, acesta este ghidat spre o facile de gaz. In făclie 

gazul excedentar este ars in siguranţă. O a doua sursa de energie este prevazută printr-o butelie de gaz 

lichefiat cu un volum de 5 m³, pentru a asigura pe timp de iarna, în cazul unor temperaturi joase 

corespunzatoare, necesarul de energie termica. 

Bloc cogenerator CHP - Se va monta o instalatie de cogenerare CHP cu o putere electrica de 150 kW si o 

putere termica de 177 kW ca bloc capsulat (container). Instalaţia este complet premontatp şi verificată în 

atelierul producătorului. La locul de montaj nu trebuie conectate decat cablurile şi conductele. Containerul şi 

ventilatorul de racire de urgenţă de masă amplasat alaturat sunt fixate pe fundaţii continue. Blocul cogenerator 

CHP consumă la sarcină totală 75,3 m³/h de biogaz. Se recomandă operarea CHP în marja de putere de 75% 
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până la 100 % cu exploatarea optimă a capacităţii de stocare a gazometrului, astfel încat să se obţină o 

funcţionare continuă de 24 de ore pe zi. 

Cladire administrativa şi cabina portar – există o construcţie care următoarele secţiuni cu funcţiunile descries 

mai jos: 

 Cladire sociala, având: 

 Culoar    7,8 m
2
 

 Vestiare (cu toalete)  19,5 m
2
 

 Dusuri     7,8 m
2
 

 Sala mese si bucatarie   25,5 m
2
 

 Magazie   21,9 m
2
. 

 Cladire atelier, având: 

 Atelier    32,7 m
2
. 

 Cladire administrative, având: 

 Culoar    19,4 m
2
 

 Toalete (F, B)   2 x 2,8 m
2
 

 Camera echip. electrice   4,6 m
2
 

 Camera centrala termica  4,6 m
2
 

 Laborator   26,6 m
2
 

 Birou si sala sedinte  19,6 m
2
 

 Camera dispecer si arhiva 27,0 m
2
. 

Cladirea primeşte de jur împrejur un sistem combinat de izolaţie termică. Incălzirea se face prin repartitorul de 

caldură din cladirea E3. Drenajul clădirii (apa uzată duşuri, toalete, bucătărie, etc.) este dirijat la staţia de 

pompare pentru apă uzată internă (E9). Execuţia operaţiilor de finisaj (pardoseală, zugrăveli, faianţă, încalzire 

şi sanitare, mobilare, etc.) precum şi ventilaţia/climatizarea va corespunde cerinţelor din documentaţia de 

atribuire. La poarta principală se va construi o cabină de portar (cod G4) cu o suprafaţă de cca.10 m
2
. Aceasta 

se compune dintr-un hol mic, o cameră cu un birou şi o camera WC. 

Alimentare cu energie, instrumente şi automatizari 

Distributie inalta tensiune (HV) 20 kV - statia de epurare Giurgiu este alimentată de compania furnizoare de 

energie electrică printr-o linie de 20 kV. O staţie de transformare de putere (TP) este existentă. Caracteristici 

tehnice: 

 linie de 20 kV alimenteaza  un panou de distributie de medie tensiune MVSB 

 Robust optional RB-20-1x250 

 UN: 24kV / IN: 630A / fN: 50 Hz / IP 45 

A fost instalat un trafo nou S: 800 kVA. Furnizarea, construirea şi conectarea vor fi realizate de o firma de 

instalatii electrice, care va fi autorizată de compania furnizoare de energie electrică.  

Distributia de joasă tensiune (LV) 400V - sistemul LV este alimentat de către transformatoarul de putere 

independent menţionat anterior (800 kVA). Puterea nominală a transformatorului este în mod normal suficientă 

pentru alimentarea consumatorilor de la treptele de epurare mecanică şi biologică a apei şi de la tratarea 

nămolului. Al doilea transformator asigură o redundantă integrală. Au fost instalate noi tablouri centrale de 

distribuţie (MDB), în camere de echipamente electrice. 

SCADA - Sistemul SCADA pentru Staţia de epurare Giurgiu va fi instalat în clădirea administrativă şi de 

comandă. Sistemul de comandă centralizat se compune din urmatoarele părţi principale: 

 2 servere redundante cu arhivarea datelor de proces 

 2 terminale de operare 

 1 terminal de programare 

 Monitoare, echipamente de listare si mobilier 

 Accesorii de reţea, comutatori de reţea, router, panouri de conectare. 

Urmatoarele facilitati de hard şi software vor fi asigurate pentru noua staţie de operare: 

 PC / AMD sau INTEL 64 bit tip industrial 
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 MS- Windows Vista (sau peste) ca sistem operare 

 Network Ethernet (TCP/IP), MPI, Comutator 

 Monitor 22” tip LCD 

 Imprimanta protocol/ imprimanta laser 

 Imprimanta alarma/evenimente / imprimanta color 

 Adapter pentru service /modem pentru intretinere de la distanta  

 Software sistem de comanda MS- Windows Vista (intellution- iFix sau similar) 

 Alimentare ce nu poate fi intrerupta (UPS)  

Statia de epurare poate fi operata prin SCADA, atat în regim automat cât şi manual, de la distanţă. 

2.10.1.3 Amenajări pentru ape uzate industriale 

Dezvoltarea industriei locale cât şi influenţa descărcărilor industriale asupra apei uzate colectate de către 

sistemul de canalizare sunt minime la nivelul Municipiului Giurgiu, 

2.10.1.4 Suficienţa datelor 

Analiza datelor înregistrate de către Operator de a lungul perioadei de exploatare cât şi a datelor prelucrate pe 

perioada elaborării actualei documentaţii au fost suficiente pentru edificarea asupra condiţiilor tehnice şi de 

calitate ale infrastructurii apă şi canal din municipiul Giurgiu. 

2.10.1.5 Concluzii 

În municipiul Giurgiu sistemul de alimentare cu apă se prezintă în condiţii corespunzătoare din punct de vedere 

al siguranţei în exploatare şi sănătăţii beneficiarilor. Calitatea şi suficienţa surselor apelor subterane nu necesită 

investiţii asupra elementelor specifice potabilizării sau a dezvoltării capacităţii de extracţie. Recentele lucrări de 

reabilitare a reţelei de distribuţie au îmbunătăţit calitatea de transport şi distribuţie a reţelei existente. 

Sistemul de canalizare şi epurare se prezintă în condiţii corespunzătoare de exploatare în special ca urmare a 

lucrărilor recente de reabilitare/extindere a canalizării menajere, de extindere a staţiilor de repompare a apei 

uzate menajere cât şi a lucrăriilor de reabilitare şi modernizare a staţiei de epurare. 

2.10.2. Amenajări existente în oraşul Bolintin Vale 

Descrierea situaţiei existente privind sistemele de alimentare cu apă şi canalizare este prezentată după cum 

urmează: 

2.10.2.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Bolintin Vale 

Sistemul de alimentare cu apa existent deserveşte o populatie de 3.980 persoane dintr-un total de 7.944 

locuitori (populaţie 2013), reprezentand un procent de 50,10% din totalul populaţiei oraşului Bolintin Vale. Din 

numarul total de beneficiari 2.480 locuitori locuiesc în case individuale şi 1.500 locuiesc la bloc. Sistemul de 

alimentare cu apa existent deserveşte 61 agenţi economici şi 12 instituţii publice pentru un număr de 1.750 

persoane (datele se referă la situaţia din Decembrie 2010). 

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde următoarele elemente: 

 sursa de apă subterană; 

 aducţiunea; 

 gospodăria de apă, care include: 

 rezervoare de înmagazinare; 

 staţie de clorinare; 

 staţie de pompare a apei; 

 pavilion tehnologic inclusiv laborator 

 reţea de distribuţie. 

Recente lucrări de îmbunătăţire a schemei de automatizare şi monitorizare a sistemului de apă din localitatea 

Bolintin Vale au condus la organizarea unui Dispecerat Local (DL) amplasat în incinta Complexului de stocare – 

pompare – tratare (clorinare) şi implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de monitorizare, control 
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(comandă) şi achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele 

programabile (PLC) şi cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC), care achiziţionează şi gestionează 

toate datele provenite de la sondele de presiune din retea. 

2.10.2.1.1 Captarea 

Sursa de apă a localităţii Bolintin Vale este formată din 6 puţuri de medie adâncime – 2 vechi (forajele P1 şi P2) 

şi 4 foraje noi ce se execută în cadrul proiectului finanţat din Fonduri de Coeziune. Forajul P1 este amplasat în 

incinta staţiei de tratare a Operatorului din centrul oraşului Bolintin Vale, iar forajul P2 este amplasat în 

intravilanul localităţii. Adâncimea forajelor vechi este de 70 m; forajele sunt echipate cu electropompe 

submersibile LOWARA 65 x 5 având următoarele caracteristici: Q=18 - 48,0 m
3
/h, H=54 - 36,1 mCA, P=7,5 kW 

şi n=2900 rpm. A mai existat un foraj vechi P3 dar la care s-a renunţat din cauza calităţii necorespunzătoare a 

apei. În urma unor lucrări recente de reabilitare şi modernizare a elementelor captării, forajul P1 a fost reabilitat 

prin spălarea filtrului. Cele 4 foraje noi,de 100 m adâncime, sunt în acelaşi amplasament cu forajul P1. Lucrările 

de reabilitare a forajului P1 cât şi de executare a celor 4 foraje noi au fost focalizate asupra structurii forajului 

(cabina puţ, instalaţia de ventilaţie etc), cât şi asupra elementelor adiacente, cum ar fi asigurarea zonei de 

protecţie sanitară, împrejmuire, conducte legătură, alimentare cu energie electrică etc. Caracteristicele 

electropompelor submersibile ITT LOWARA Z622 5-L4C-D, atât pentru forajul reabilitat P1 cât şi pentru cele 4 

foraje noi sunt Q=22,68 m
3
/h, H=54,9 mCA, P=5,5kW, n=2850 rpm şi eficienţă 73%; lucrările cuprinse în 

proiectul la care s-a facut referire mai sus includ lucrările civile de reabilitarea a forajului P1, înlocuirea vechii 

pompe, înlocuirea instalaţiei hidraulice aferente (conducte, vane, clapeţi, fitinguri, suporţi) şi de asemenea 

înlocuirea sistemului de conducte spre staţia de tratare (clorinare); pentru forajele noi s-au prevăzut toate 

lucrările necesare pentru forare, pompele din foraje şi instalaţiile hidraulice necesare; au fost prevăzute 

apometre pe fiecare conductă de refulare, atât pentru forajul reabilitat cât şi pentru forajele noi şi au fost 

prevăzute sisteme de transmitere a impulsurilor către sistemul SCADA. 

2.10.2.1.2 Aducţiunea 

Pentru transportul apei extrase de la forajul P2 la rezervorul de 500 m
3
 există o conductă din oţel Dn100 mm cu 

lungimea L=600 m, care se va înlocui, în cadrul proiectului menţionat mai sus. De asemenea noul grup de 

foraje a fost legat la staţia de clorare printr-o nouă aducţiune Dn 180 şi L = 200 m. Pe traseul conductei de 

aducţiune care vine de la captare sunt prevăzute căminele pentru filtru şi pentru debitmetru, ele fiind poziţionate 

înainte de intrarea în rezervoare. Instalaţiile hidraulice din cămine cuprind: 

 filtru Y; 

 debitmetru electromagnetic; 

 clapet antiretur. 

2.10.2.1.3 Rezervoare de înmagazinare 

Gospodăria de apă a localităţii include rezervoarele de înmagazinare 2 bucăţi având un volum de 500 m
3 

fiecare, staţia de pompare în reţeaua de distribuţie, staţia de clorinare, forajul P1 şi alte utilităţi necesare în 

exploatare – tablouri generale energie electrică, drumuri, alei şi platforme, reţele în incintă, pavilionul de 

exploatare. Reţeaua de distribuţie a oraşului Bolintin Vale este alimentată din două rezervoare având fiecare un 

volum V=500,0 m
3
,(Sc=135 m

2
, Hmax=4,40 m) iar pentru zona de blocuri, pentru asigurarea presiunii este 

folosit un nou rezervor de înmagazinare şi o staţie de pomparea. Din cele trei rezervoare de înmagazinare, unul 

a fost reabilitat prin proiectul menţionat mai înainte şi două rezervoare au fost construite – de 500 m
3
 - în cadrul 

aceluiaşi proiect în incinta gospodăriei de apă. În cadrul lucrărilor de reabilitarea au fost înlocuite şi instalaţiile 

hidraulice pentru rezervorul de apă existent şi de asemenea au fost prevăzute instalaţiile hidraulice pentru 

rezervoarele nou construite. 

2.10.2.1.4 Tratarea apei 

Datorită calităţii apei brute extrase singurul tratament necesar este clorarea. Staţia de clorare este amplasată în 

interiorul suprafeţei gospodăriei de apă, făcând parte din pavilionul tehnologic, în amplasamentul forajului P1 şi 

are o suprafaţă de 24 m
2
 cuprinzând o cameră pentru depozitare clor şi camera staţie de clor, hol şi grup 

sanitar cu lavoar şi duş. Staţia de clorinarea a fost reabilitată, în cadrul proiectului finanţat din fonduri de 



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-92 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

Coeziune, reabilitarea incluzând lucrări civile pentru reabilitarea clădirii staţiei de clorinare, înlocuirea 

instalaţiilor de stocare şi dozare, inclusiv instalaţiile de neutralizare în caz de avarie. Lucrările de modernizare 

au inclus şi amenajarea spatiilor pentru laborator, amenajarea spatiilor pentru dispecerat SCADA, reabilitare 

spatii birouri, grupuri sanitare. De asemenea au fost reabilitate şi instalaţiile electrice aferente. 

Apa potabilă este captată din foraje şi este transportată prin intermediul conductelor de aducţiune la 

rezervoarele de înmagazinare apă. S-a adoptat soluţia tehnică de injectare a clorului în conducta de aducţiune, 

în faza de preclorinare şi injectarea clorului în conducta de refulare de la staţia de pompare care distribuie apa 

în reţeaua de consum, în faza de clorinare finală. Instalaţia de clor are scopul de a asigura în mod automat 

cantitatea stabilită de clor în apă. Instalaţia de clorinare automată Jesco asigură următoarele funcţii principale: 

 dezinfecţia apei cu clor gazos prin clorinare sub vacuum (clorinare indirectă, ceeace îi conferă 

precizie, un necesar de întreţinere redusă iar erorile de operare sunt excluse); 

 analiza automată a clorului liber în apa clorinată; 

 reglarea automată a dozării clorului în funcţie de debitul apei de tratat; 

 trecerea automată de pe butelia de clor consumată pe cea plină pentru asigurarea continuităţii 

funcţionării; 

 sesizarea scăpărilor de clor gazos în incinta în care sunt amplasate buteliile de clor sau camera 

de dozare şi alarmarea automată cu semnal sonor. 

A fost prevăzută (2+1) instalaţie de clorinare cu vacuum JESCO având indicele de dozare ajustabil de 0,01 

Kg/h cu o putere instalată de 3,5 kW; dozarea este de tip umed. Staţia declorare realizează dezinfecţia apei din 

sistemul de alimentare cu apă potabilă cu ajutorul clorului gazos printr+o instalaţie care asigură impregnarea la 

o concentraţie de 0,85 mg/l în conducta de aducţiune de la captare. Instalaţia de clorinare include: 

 recipienţi de clor, (2 buc + 2 buc rezervă); 

 sistem interconectare recipienţi, inclusiv vane electrice de inversare; 

 evaporatoare de clor 

 clorinator sub vid C2213; 

 circuit apă preparare şi circuit injecţie soluţie de clor; 

 dispozitive de analiză a clorului rezidual; 

 sistem sprinklere acţionat manual şi automat pentru creearea perdelei de apă pentru 

neutralizarea scăpărilor accidentale de clor; 

 ventilatoare pentru asigurarea ventilaţiei forţate a încăperii în caz de intervenţie în camera de 

butelii; 

 elementele de automatizare. 

Instalaţia de clorinare indirectă tip Jesco funcţionează în regim automat, de la crearea vacuum-ului până la 

dozarea clorului gazos corelând permanent valorile măsurate ale clorului rezidual şi ale pH-ului, asigurând 

dezinfecţia apei şi îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice, prin corectarea gustului, mirosului şi culorii apei 

tratate; instalaţia are incluse sistemele de protecţie pentru siguranţa în exploatare. Instalaţia foloseşte sisteme 

de avertizare optică şi acustică pentru cazul scăpărilor accidentale de clor în aer şi transmiterea la distanţă a 

semnalului. Este prevăzut de asemenea şi un recipient de neutralizare pentru cazul unei avarii la buteliile de 

clor, cu soluţie de hidroxid de calciu 2% care neutralizează scăpările de clor ale buteliei defecte. Recipientul de 

neutralizare este o cuvă cu dimensiunile în concordanţă cu cele ale buteliei de clor. 

Lucrările de îmbunătăţire a schemei de automatizare şi monitorizare a sistemului de apă din localitatea Bolintin 

Vale au condus la organizarea unui Dispecerat Local (DL) amplasat în Complexului de stocare – pompare – 

tratare (clorinare) şi implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de monitorizare, control (comandă) şi 

achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele programabile (PLC) 

şi cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC), care achiziţionează şi gestionează toate datele provenite 

de la sondele de presiune din retea. 

Localizarea şi amplasarea elementelor de măsură/monitorizare sunt următoarele: 

Captare - rezervoare 

 pompele de la fronturile de captare se opresc la atingerea nivelului maxim în rezervoare; 
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 pompele de la fronturile de captare pornesc funcţie de nivelele din rezervoare. Sistemul de demarare 

a pompelor este astfel definit astfel încât ca înaintea orei de vârf de dimineaţă nivelul maxim al apei 

în rezervoare să fie atins; 

 este contorizat debitul de apă extras din fiecare front de captare şi pompat spre rezervoare. 

Staţia de clorinare 

Pentru statia de clorinare există un PLC separat conecat la DL. Principalele funcţii sunt: 

 monitorizarea si controlul clorinatoarelor si instalatiilor anexa pentru asigurarea valorii selectata de 

clor rezidual la iesirea din statie in dependenta cu debitul de apa potabila la iesirea din statie; 

 transmiterea/recepţia semnalelor necesare de la DL privind starea, alarma sau interblocaje; 

 indicarea nivelului de clor rezidual pe conducta de apa potabila catre retea; 

 indicarea presiunii pe conducta de apa de serviciu la intrarea in statia de clorinare; 

 indicarea functionarii containelor de clor; 

 indicarea functionarii clorinatoarelor; 

 indicarea degajari de clor si comandarea automată a demararii statiei de neutralizare; 

 indicarea functionarii statiei de neutralizare. 

Staţia de pompare apă potabilă 

 operarea pompelor de apă potabilă este controlată de presiunea din reţea. În acest scop sunt 

prevăzute măsuratori de debite în diverse puncte situate în zonele cele mai defavorabile de unde se 

transmit informaţiile către dispecerul local. Funcţie de presiune şi debit pornesc pompele utilizând, 

unde este oportun, variatoare de turaţie pentru a asigura modul optim de operare; 

 se monitorizează calitatea apei brute la intrarea în staţie urmărind turbiditatea, pH-ul şi temperatura; 

 se contorizează debitul de apa injectat în reţeaua de distribuţie; 

 se monitorizează presiunea apei la ieşirea din staţia de pompare; 

 se monitorizează valoarea clorului rezidual la ieşirea din staţie; 

 se monitorizează calitatea apei potabile la ieşirea din staţie urmărind turbiditatea, pH-ul şi 

temperatura. 

Reţeaua de distribuţie 

Se monitorizează presiunea şi debitul în reţeaua de distribuţie a apei potabile. 

2.10.2.1.5 Staţia de pompare 

Castelul de apă este alimentat cu apă potabilă din rezervoarele de 500 m
3
 din incinta gospodăriei de apă prin 

intermediul unei staţii de pompare. Staţia de pompare este amplasata în incinta gospodariei de apa a fost 

reabilitată în cadrul proiectului finaţat din Fonduri de Coeziune. Lucrările de reabilitare şi modernizare a staţiei 

de pompare sunt focalizate asupra reabilitării structurale şi a instalaţiilor hidraulice a clădirii, a spaţiilor de 

pompare, inclusiv a spaţiilor sanitare şi electrice. Pentru staţia de pompare au fost prevăzute 3 pompe 

performante ITT LOWARA LN 65-200 U1NN-1852 cu urmatoarele caracteristici tehnice: Qp=80,5 m
3
/h; 

Hp=50,6 mCA, P=18,5 kW, n=2930 rpm şi eficienţă de 73,1%. Sunt prevăzute, de asemenea, toate instalaţiile 

hidraulice aferente – conducte, vane de izolare, filter de impurităţi, clapeţi de reţinere, fitinguri, suporti. Este 

prevăzut şi panoul de comandă şi control. Grupul de pompare este echipat cu un recipient cu membrană, cu 

volumul V=600 l, pentru menţinerea presiunii constante în reţea şi pentru reducerea numărului de porniri/opriri 

ale grupului de pompare. Totodată este instalat şi un debitmetru electromagnetic DN 250 (indicativ) inclusiv 

transmitter si toate instalatiile aferente. 

De asemenea în urma lucrărilor de reabilitare şi modernizare s-a prevăzut o sursa de energie de rezerva in caz 

de intreruperea alimentarii cu energie din sistem a statiei de pompare apa potabila. A fost prevăzută 

alimentarea pompelor ptr o functionare cu limitari fara insa a opri complet statia S-a avut în vedere ca toate 

instalatii si echipamentele necesare să poată trece automat la alimentarea de siguranta si să revenă la 

alimentarea din sistem atunci cind este posibil. 

Pentru amenajarea spaţiilor pentru laborator şi dispecerat SCADA s-a optat pentru instalarea unui modul 

container cu dimensiunile 10,0 x 2,45 m şi înăţţimea de 2,70 m. Modulul este complet echipat cu grup sanitar 

8lavoar, vas WC + rezervor şi instalaţiile aferente) şi instalaţiile electrice. 
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2.10.2.1.6 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie a oraşului Bolintin Vale, constă din 6,8 km de conducte, dar odată finalizată 

implementarea proiectului menţionat mai înainte (cofinanţat din Fonduri de Coeziune), reţeaua de distribuţie va 

acoperi întreaga suprafaţă rezidenţială a oraşului Bolintin Vale. Numărul total de branşamente la reţeaua 

publică de alimentare cu apă este de 268 bucăti. Există un numar de 193 branşamente pentru populaţie. De 

asemenea, există 61 branşamente pentru agentii economici şi 12 branşamente pentru institutii publice. În 

reţeaua de distribuţie sunt prevăzuţi, de asemenea 230 hidranţi şi 76 camine de vane (datele se referă la 

situaţia de dinainte de implementarea proiectului de care s-a amintit mai sus). 

Recente lucrări de modernizare şi eficientizare a reţelei de distribuţie din oraşul Bolintin Vale au implementat un 

sistem de monitorizare retea de distributie, compus din: 

 2 debitmetre electromagnetice DN 250 inclusiv transmitter si toate instalatiile aferente; 

 un debitmetru electromagnetic DN 150 inclusiv transmitter si toate instalatiile aferente; 

 6 sonde de presiune Pmax 10 bar 250 inclusiv transmitter si toate instalatiile aferente. 

Gradul de contorizare (conform informaţiilor din decembrie 2010) este prezentat mai jos: 

 64% din populaţia care locuieşte în case individuale şi blocuri de apartamente care beneficiază de 

servicii centralizate de alimentare cu apă (124 contoare); 

 25% din consumatorii instituţii publice (3 contoare); 

 41% din consumatorii agenti economici (25 contoare). 

Lucrările (cuprinse în cadrul proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut referire mai 

sus) de reabilitare şi extindere a reţelei de distribuţie a apei potabile în oraşul Bolintin Vale înseamnă: 

 înlocuiri de conducte în reţeaua de distribuţie a apei potabile – L = 4.908 m; 

 extinderi în reţeaua de distribuţie a apei potabile – L = 18.096 m. 

2.10.2.2 Sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate în aglomerarea Bolintin Vale 

Sistemul existent de colectare şi tratare a apelor uzate din oraşul Bolintin Vale este unitar, cuprinzând: 

 o reţea de canalizare inclusiv staţii de pompare ape uzate menajere; şi 

 staţie de epurare pentru un debit de Quz,hmax=35 l/s dimensionată pentru o populaţie echivalentă de 

11.200 PE. 

Sistemul de canalizare existent deserveste 3.976 de persoane dintre cei 7.944 de locuitori ai oraşului (populaţie 

2013), reprezentând un procent de 50,05%. Reţeaua de canalizare însumează 3,0 km de conducte de 

canalizare menajeră, reprezentând un procent de 12,10% din lungimea totală a străzilor din localitatea Bolintin 

Vale. Exista un număr de 90 racorduri pentru populaţie, dintre care 78 racorduri pentru case individuale si 12 

racorduri pentru blocuri de apartamente. De asemenea, exista 32 racorduri pentru agenţii economici şi instituţii 

publice (datele se referă la situaţia de dinainte de implementarea proiectului de care s-a amintit mai sus). 

În cadrul proiectului, pentru staţia de epurare s-a implementat în cadrul unui dispecerat local (DL) amplasat în 

noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate un sistem de monitorizare, control (comandă) şi achiziţie de date 

(SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele programabile (PLC) şi cu o interfaţă 

standard cu calculator personal (PC), care să achiziţioneze şi să gestioneze datele (parametrii de funcţionare şi 

stările echipamentelor) provenite atât din Staţie de Epurare a Apelor Uzate însăşi cât şi din noua staţie de 

pompare a apelor uzate. 

2.10.2.2.1 Reţea de canalizare ape menajere 

Reţeaua de canalizare constă din 3,0 km de conducte dar odată finalizată implementarea proiectului menţionat 

mai înainte (cofinanţat din Fonduri de Coeziune), reţeaua de colectare a apelor uzate menajere va acoperi 

întreaga suprafaţă rezidenţială a oraşului Bolintin Vale. Reţeaua de canalizare existentă deserveşte 3.976 

locuitori (înainte de implementarea proiectului de care s-a amintit mai sus) din cei 7.944 locuitori (populatie 

2013) ai oraşului Bolintin Vale, reprezentând un procent de 50,05%. Numărul total de racorduri este de 108 

bucăţi. Există un număr de 53 racorduri pentru populaţie. De asemenea, există 43 racorduri pentru agenţii 
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economici şi 12 racorduri pentru instituţii publice (Decembrie 2010). Pe reţeaua de canalizare menajeră sunt 

prevăzute un număr de 378 cămine de canalizare. 

Lucrările (cuprinse în cadrul proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut referire mai 

sus) de reabilitare şi extindere a reţelei de canalizare în oraşul Bolintin Vale înseamnă: 

 înlocuiri de conducte în reţeaua de canalizare – L = 2,502 km; 

 extinderi în reţeaua de canalizare – L = 19,974 km. 

2.10.2.2.2 Staţie de pompare ape menajere 

În cadrul sistemului de canalizare a oraşului Bolintin Vale există două staţii de repompare a apelor uzate 

menajere. Ambele staţii sunt de tip cheson. Staţia de pompare SP1 se află în exploatare de peste 10 ani şi 

echipată cu doua pompe de tip EPEG. 

Staţia SP 2 este amplasată pe strada Sabarului într-o incintă de aproximativ 150 m
2
. Lucrările prevăzute pentru 

staţia de pompare SP2 includ lucrările civile pentru execuţia chesonului şi de asemenea lucrările de amenajare 

a incintei – alei şi platforme în incintă - inclusiv execuţie gardului de protecţie. Sunt prevăzute 2 electropompe 

submersibile având Q=72 m
3
/h, H=20 mCA şi P=6 kW; de asemenea se prevăd toate accesoriile pentru 

montarea şi demontarea pompelor, vane de secţionare pe conductele de aspiraţie şi pe conductele de refulare 

ale fiecărei pompe şi de asemenea vană de secţionare şi clapetă antiretur pe conducta de refulare. În staţie 

este prevăzut un coş cu grătar din oţel inoxidabil, inclusiv sistem de ridicare montat pe colectorul de intrare apă 

uzată în cheson; în această staţie de pompare ajunge apa uzată menajeră colectată din localitatea Bolintin 

Vale; din această staţie apa uzată este pompata în statia de epurare a localităţii Bolintin Vale; Se va prevedea o 

conducta De 210 mm PEID 100, PN 10 conducta de refulare este din PEID 100, PN 10 cu diametrul De210 

mm. 

Staţia de pompare este executată sub forma unui cheson circular şi este echipată cu instalaţii mecanice, 

hidraulice, electrice şi de automatizare care să permită funcţionarea automatizată în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă maxime. 

Sunt prevăzute instalaţiile electrice interioare şi exterioare de iluminat, prize, fortă şi priza de pământ. 

Alimentarea cu energie electrică a tabloului electric al staţiei de pompare se face din reţelele existente în zonă 

prin intermediul unui branşament trifazic; din tabloul electric se alimentează pe circuite separate tablourile 

electrice de comandă şi control ale pompelor (tablouri furnizate odată cu pompele). 

Pompele din staţia de pompare vor funcţiona în mod normal automat controlat de către nivelele de apă din 

chesoane. Se asigură: alarmă nivel minim, oprirea pompelor pe nivelul minim, pornirea pompelor pe nivelul 

maxim, alarmă nivel avarie. Se asigură, de asemenea permutarea funcţionării pompelor pentru a se asigura un 

număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru fiecare pompă din staţie. 

Pentru asigurarea ventilaţiei mecanice în staţia de pompare, în vederea eliminării pericolului acumulării de gaze 

nocive sau explozive, sunt prevăzute instalatii de ventilaţie compuse din ventilatoare axiale şi canalele de aer 

aferente acestora. 

În cadrul staţiei de pompare SP2 se măsoară, pentru a fi transmişi la dispecerul local (DL) din staţia de epurare 

Bolintin Vale, următorii parametrii: 

 starea echipamentelor – prezenţa tesiunii trifazate, starea disjunctoarelor principale 

(închise/deschise/declanşate), stările pornit/oprit/avarie la pompe, numărul de orede funcţionare a 

pompelor; 

 nivelele apei în cheson – minim, maxim, de avarie. 

Sunt prevăzute echipamentele pentru transmitere datelor privind funcţionarea şi operarea staţiei. 

2.10.2.2.3 Staţia de epurare 

Schema tehnologică a staţiei de epurare conţine: 

 treapta de epurare mecanică şi de epurare biologică avansată pe linia apei, ambele cuplate într-o 

statie de epurare compactă modulată; în amonte de Staţia de epurare ape uzate menajere compactă 
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este amenajată o zonă de măsurare a debitelor de apă influent; staţia compactă include şi tratarea 

nămolului prin stabilizare; 

 linia de tratare finală a namolului, care cuprinde instalaţii de deshidratare mecanică a nămolului, o 

zona de stocare namol.  

Încărcarea Hidraulică 

 Populaţia echivalentă luată în considerare: 11.200 PE 

 Debitele caracteristice la intrarea în SE: 

 Quz,hmax= 35 l/s; 

 Quz,zimed = 1.627 m
3
/zi  

 Quz,zimax = 2.122 m
3
/zi  

Statia de epurare ape uzate menajere este de tip compact si este executata pe doua linii tehnologice identice 

fiecare cu o capacitate de 5.600 PE/linie, fiecare linie avand o capacitate hidraulica nominala de 1.100 m
3
/zi. 

Staţia compactă de epurare conţine o primă treaptă de epurare mecanică a apei, urmată de o treaptă de 

epurare biologica avansată (eliminare a substanţelor organice pe baza de carbon, nitrificare, denitrificare, 

precum şi eliminarea compuşilor pe bază de fosfor până la concentraţiile admise în efluent). Pentru tratarea 

nămolului, staţia compactă include şi o treaptă de stabilizare a nămolurilor rezultate din procesele tehnologice. 

Apa uzată brută ajunge la staţia de epurare printr-o conductă de refulare. Presiunea la punctul de racord este 

de 10 m coloana de apă deasupra terenului. Staţia de pompare apa brută care refulează spre staţia de epurare 

este echipată cu 2 pompe submersibile din care o pompă este de rezervă cu Q = 72 m
3
/h şi H=20m. Operarea 

pompelor se face automat pe nivelele din bazinul de aspiratie. 

Apa uzată pompata cu ajutorul staţiei de pompare amplasată pe reţeaua de canalizare a localităţii Bolintin Vale 

este distribuită în unităţile compacte de degrosisare unde se realizeaza sitarea fina desnisipare si separarea 

grasimilor. De aici apa epurata mecanic ajunge gravitational in bazinul de egalizare omogenizare si pompare 

ape uzate menajere. De la bazinul de egalizare omogenizare şi pompare, apa uzată menajeră, omogenizată 

din punct de vedere al compozitiei şi la un debit relativ constant, ajunge prin pompare, la blocurile de tancuri de 

epurare biologică şi chimică, unde se elimina substanţele organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi 

compuşii azotului şi fosforului. 

Pe fiecare linie de pompare este instalat un debitmetru electromagnetic în scopul masurarii cantităţii de apă 

uzată. 

Blocurile de tancuri de epurare biologică şi chimică formează două linii de epurare în paralel. Pentru asigurarea 

defosforizarii chimice este prevazută o instalaţie de dozare coagulant. In final apa epurată mecano – biologic şi 

partial chimic este evacuată în caminele de prelevare probe urmând ca apoi să fie evacuată gravitational în 

emisar cu măsurarea debitului în prealabil. Nămolul rezultat din decantoarele primare (părţi componente ale 

blocului biologic) ajunge prin pompare în bazinul de stabilizare. Aici namolul este aerat cu 1 aeratoar 

submersibile, după care va fi supus procesului de deshidratare. Nămolul deshidratat în instalaţia de 

deshidratare este evacuat din instalaţie cu ajutorul unui transportor elicoidal într-un container de nămol care va 

fi depozitat pe Platforma de stocare containere reziduuri. Apa rezultata din decantarea namolului, apa filtrata 

din Unitatea de deshidratare si apa colectata de sifonul Platformei de containere reziduuri ajunge gravitaţional 

in statia de pompare drenaj interior si apoi sunt introduse in lina de epurare inainte de instalatiile compacte de 

degrosisare. 

Componentele tehnologice ale staţiei de epurare sunt: 

 Pavilion unitate combinată de sitare fină, denisipare şi separare grasimi; pavilionul este rectangular şi 

are dimensiunile 12,5 m x 6 m şi înălţimea utilă de 5 m; în pavilion sunt prevăzute: 

 2 unitati combinate de sitare fina, denisipare si separare grasimi Q = 20 l/s 

 Unitate de stocare si dozare a coagulantului. 

Fiecare unitate de degrosisare este compusă din: 

 sită fină  

 colector de nisip longitudinal  

 snec evacuare nisip  



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-97 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

 raclor grasimi  

 compresor  

Unitatea de degrosisare este realizată din oţel inoxidabil, este compartimentată şi echipată corespunzător, 

pentru următoarele funcţiuni: 

 sitare, transport şi compactare; 

 deznisipare; 

 separare de grăsimii. 

Compartimentul grătarului este echipat cu un utilaj de separare a materialelor grosiere, cu lumina de 6 mm şi 

curăţire mecanică. Sunt asigurate următoarele facilităţi: 

 Ridicarea reţinerilor şi depozitarea acestora în container; 

 Spălarea deşeurilor reţinute, cu scurgerea apei în circuitul apei uzate; 

 Presarea acestora în vederea reducerii umidităţii, respectiv a volumului ocupat; 

Sita funcţionează automat, pornind operaţia de curăţire la atingerea unei diferenţe de nivel prestabilită între 

amonte şi aval. 

Compartimentul următor grătarului, care primeşte gravitaţional apa din acesta, asigură separarea nisipului şi a 

grăsimilor din apa uzată. Acest compartiment este împărţit în două cu un perete longitudinal, prevăzut cu fante. 

Prima zonă astfel obţinută, prevăzută pentru separarea nisipului, este echipată pe peretele longitudinal exterior 

un sistem de conducte cu ramificaţii imersate, cu vane de reglaj, prin care se insuflă aer. Aerul este furnizat de 

o suflantă, care aparţine echipamentului, având caracteristicile Q = 20 Nm
3
/h şi ΔP = 500 mbar. Nisipul depus 

pe fundul compartimentului este transportat cu ajutorul unui trasnportor spre capătul amonte al acestuia unde 

se va instala un container. A doua zonă constituie un compartiment de liniştire în care, prin mişcarea elicoidală 

a apei şi bulele generate de insuflarea cu aer, sunt antrenate şi separate particulele de grăsimi. Acestea, 

acumulate la suprafaţa apei, sunt conduse către o başă de colectare a grăsimilor. La intrarea in fiecare unitate 

este montată o vana de izolare pe necesitati de mentenata service sau in situatia de functionare cu debite 

reduse. 

Tot in aceasta constructie este amplasată si gospodaria chimica pentru dozarea solutiilor de reactivi chimici 

care se adauga in apele uzate inainte de a intra in decantoarele primare pentru reducerea compusilor de fosfor 

prin precipitare. Solutia de clorura ferica se introduce in conducta de apa uzata inainte de impartirea acesteia la 

cele doua linii tehnologice ale reactorului biologic. Pavilionul este prevazut cu usi acces echipament si personal, 

iluminat natural/artificial ventilatie si incalzire pentru protectie la inghet. 

 Bazinul de egalizare omogenizare si pompare ape uzate menajere este o construcţie 

seminingropată, rectangulara cu dimensiunile 8,3m x 3,3 m. Acest bazin asigura are o triplă 

funcţionalitate: 

 omogenizează compoziţia apelor uzate care are o variaţie semnificativa pe durata zilei  

 egalizează debitul de apă, alimentând în mod constant si continuu reactoarele biologice; 

 asigură prin pompare apei uzate in reactorul biologic amplasat suprateran. 

În bazin sunt montate: 

 2 (1A+1R) electropompe submersibile Flygt Suedia Q=60m
3
/h, H=10m  

 1 mixer submersibil Flygt Suedia pentru omogenizare amestecului. 

Controlul debitelor de alimentare în reactorul biologic se face cu ajutorul convertzioarelor de frecvenţă. 

Bazinul este acoperit şi este prevăzut cu capace de acces pentru electropompele şi mixer şi capace pentru 

acces personal mentenanţă şi exploatare. 

 Debitmetrele electromagnetice - acestea sunt montate pe fiecare linie de pompare apă menajeră 

înainte de camera de distributie aferentă reactorului biologic şi au Dn 100/Pn 6 şi Q=3-180 m
3
/h. 

Debitmetrul este prevazut cu convertor de semnal şi senzor. 

 Reactorul biologic cu nitrificare şi denitrificare (2 linii tehnologice in paralel), este de tip compact, 

containerizat din oţel inox; Reactorul biologic cu nitrificare şi denitrificare realizează: 

 absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie) 
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 reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5) 

 reducerea materiilor în suspensie  

 fermentarea produşilor de hidroliză 

 oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză 

 nitrificarea prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi.  

 mineralizarea trofică. 

Construcţia reactorului biologic este o variantă supraterană, în containere de otel inox termoizolate amplasate 

pe o fundaţie comună din beton armat cu dimensiunile 12,4 mx 9,76 m. Fiecare reactor biologic este alcătuit 

din: 

 Camera de coagulare 

 Decantor primar lameral 

 Compartiment de hidroliza-fermentare  

 Compartiment de nitri-denitrificare heterotrofa  

 Compartiment de nitri-denitrificare hetero-autotrofa  

 Compartiment de nitrificare autotrofa  

Compartimentul de fermentare şi hidroliză realizează următoarele procese:  

 absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie) 

 reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5) 

 reducerea materiilor în suspensie  

 fermentarea produşilor de hidroliză 

Compartiment de nitrificare-denitrificare heterotrofa - în acest bazin se realizează:  

 oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză 

 nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi 

respectiv azotaţi.  

Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%. Denitrificarea permite reducerea azotiţilor 

la azot gazos, care se degajă în atmosferă. Compartimentul de nitri-denitrificare hetero-autotrofa, Nivelul III, (se 

dezvoltă o bacterie superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului 

II). În plus, se realizează mineralizarea trofică, proces consumator de oxigen. Compartiment de nitrificare 

autotrofa, Nivelul IV, (zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganism, carnivore avansate şi 

DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic - bacterii care consumă reziduuri de substanţă organică, metaboliţi, 

celule moarte) care practic curăţa sistemul. 

Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice. Datorita 

relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare, nu se formează 

nămol în exces. 

Procesul tehnologic propus este performant astfel încât să nu se evacueze nămol în exces din treapta 

biologică. 

 Masurarea debitului efluentului - pentru masurarea continua a debitului de apa evacuat in emisar 

există un debitmetrul montat intr-un caminul rectangular cu dimensiunile 2,00mx1,50m; debitmetrul 

este alcatuit dintr-un profil PARSHALL si un traductor de nivel ultrasonic. 

 Bazinul de stabilizare namol - este o constructie din beton armat semi îngropat şi are formă 

rectangulară cu dimensiunile 8,3m x 3,3 m. Bazinul asigura: 

 colectarea namolului provenit de la decantoarele primare (parti componente ale reactorului 

biologic) 

 stabilizarea namolului prin aerare 

 decantarea namolului si colectarea supernatantului la partea superioara 

 pomparea namolului în instalaţia de deshidratre 

În bazin sunt montate urmatoarele echipamente: 

 2 (1A+1R) electropompe submersibile Flygt Suedia Q= 5m
3
/h, H=10m 

 1 aerator submersibil Flygt Suedia pentru omogenizarea apelor menajere Q=8 kgO2/h 
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Bazinul este acoperit şi este prevăzut cu capace de acces pentru electropompele şi mixer şi capace pentru 

acces personal mentenanţă şi exploatare. 

 Sistemul de deshidratare - acesta este montat într-un pavilion, ventilat şi încălzit cu dimensiunile 9 m 

x 6,8 m; namolul stabilizat in bazinul de stabilizare este pompat cu ajutorul pompelor submersibile 

catre unitatea de deshidratare. Există 2 (1A+1R) instalatii de deshidratare compuse din: 

 2 (1A + 1 R) pompe cu surub 

 1 statie de prepare si dozare polielectrolit 

 2 (1A + 1 R) pompe dozare polimer 

 2 (1A + 1 R) prese cu melc 

Principalele caracteristici ale sistemul de deshidratare sunt: 

 Cantitate totală de nămol stabilizat 628 kg/ zi 

 Timp de functionare   12 h/zi 

 Capacitate volumica   Q = 3 m
3
/h 

 SU la iesire    22 % SU 

Pompele cu surub transporta namolul către presele cu melc în vederea deshidratarii. Inainte de presele melc 

sunt prevăzute zone de reacţie şi amestec (mixere statice sau sicane) unde are loc reacţia dintre nămol şi 

polielectrolit. Polielectrolitul necesar este dozat cu ajutorul pompelor dozatoare în număr de două (1activă + 1 

rezervă). Namolul floculat este transportat continu de melcul presei de a lungul unei site formate din bare 

trapezoidale, namolul fiind presat si amestecat. Apa filtratata este evacuata gravitational catre statia de 

pompare de drenaj interior. Namolul deshidratat este evacuat cu un transportor elicoidal de la capactul de sus 

al presei intr-un container de namol deshidratat. Rezultatul deshidratării cu o condiţionare anterioara cu 

polielectroliţi asigura concentraţii ale namolului începând cu 22%. Sistemul de deshidratare a namolului se va 

racorda la: 

 conducta de apă tehnologica;  

 conducta de namol stabilizat 

 conducta de evacuare filtrant;  

 alimentare cu energie electrică.  

Alimentarea cu energie electrică se face de la panoul electric de control al echipamentului pentru deshidratarea 

namolului. 

 Platforma depozitare - în imediata vecinatate a sistemului de deshidratare mecanica a namolului este 

o platforma din beton armat cu suprafata S = 187 m
2
 care asigura depozitarea namolului deshidratat 

pe o perioada de 3 luni. Apa care se colecteaza in depozitul de namol prin intermediul unei rigole 

perimetrale ajunge in statia de pompare de drenaj si apoi in circuitul de epurare. 

 Statia de pompare drenaj interior - pentru preluarea apelor rezultate din procesele interne din statia 

de epurare se propune o statie de pompare. Sursele de generare pentru aceste ape sunt: 

 Apa de namol rezultata ca urmare a procesului de deshidratare 

 Apa rezultata din spalarea utilajelor (unitati compacte de degrosisare, instalatia de 

deshidratare) 

 Apa uzata menajera de la pavilionul de exploatare. 

Există o statei de pompare internă compusă din 2 (1+1) pompe submersibile având Q = 6 m
3
/h H =8 - 10 m. 

Staţia de epurare este dotată cu centru de operare având suprafaţa totala de 90 m
2
. În această construcţie s-au 

prevazut camere pentru urmatoarele utilităţi: 

 laborator de chimie; 

 laborator de biologie si bacteriologie; 

 camera dispecer; 

 birou sef de statie; 

 birou personal TESA; 

 grupuri sanitare; 

 vestiare. 
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 Alimentare cu apă a incintei - pentru acest scop, în staţia de epurare s-a executat un sistem propriu 

de alimentare cu apă care constă în: 

 puţ forat cu H = 100 m; 

 cabina puţ; 

 echipare puţ; 

 instalaţii de hidrofor; 

 instalaţii de dezinfecţie; 

 reţea de distribuţie cu hidranţi de incendiu şi branşamente la clădirea administrativă, statie de 

deshidratare mecanica, modulele de epurare mecano-biologica. 

În cabina puţului este prevăzută şi instalaţia de hidrofor care va asigura presiunea în reţeaua de distribuţie. 

Puţul este echipat cu o pompă submersibilă cu urmatoarele caracteristici: 

 Q = 3 l/s 

 H = 50 mCA. 

Dezinfecţia apei captate din puţ se face cu o instalaţie care foloseste hipoclorit de sodiu, montată în cabina 

puţului. 

Efluentul staţiei de epurare Bolintin Vale este evacuat în râul Sabar, care se varsă în cele din urmă în râul 

Arges, aval de priza de apă Crivina-Ogrezeni. Apele se descarcă printr-un colector Dn 300 în lungime de 500 

m. În punctul de descarcare este amenajată o gura de varsare din beton armat precum si lucrari recente de 

consolidare a malului. 

2.10.2.3 Amenajări pentru ape uzate industriale 

Atât dezvoltarea industriei locale cât şi influenţa descărcări apelor industriale asupra apei uzate colectate de 

către sistemul de canalizare sunt minime la nivelul oraşului Bolintin Vale. 

2.10.2.4 Suficienţa datelor 

Având în vedere dezvoltarea şi perioada de exploatare a infrastructurii de apă din oraşul Bolintin Vale, nivelul 

de cunoaştere a datelor constitutive ale sistemului existent a fost considerat ca fiind suficient pentru definirea 

infrastructurii. 

2.10.2.5 Concluzii 

În localitatea Bolintin Vale sistemul de alimentare cu apă se prezintă în condiţii corespunzătoare din punct de 

vedere al siguranţei în exploatare şi sănătăţii beneficiarilor. Calitatea şi suficienţa surselor apelor subterane nu 

necesită investiţii în elemente specifice potabilizării sau dezvoltării capacităţii de extracţie. Recentele lucrări de 

reabilitare a reţelei de distribuţie au îmbunătăţit calitatea de transport şi distribuţie a reţelei existente. 

2.10.3. Amenajări existente în oraşul Mihăileşti 

Descrierea situaţiei existente privind sistemele de alimentare cu apă şi canalizare este prezentată după cum 

urmează: 

2.10.3.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Mihăileşti 

Sistemul de alimentare cu apa existent deserveşte o populatie de 769 persoane dintr-un total de 4.541 locuitori 

(Decembrie 2010), reprezentând un procent de 17,46% din totalul populaţiei oraşului Mihăileşti. Sistemul de 

alimentare cu apa existent deserveşte 11 agenţi economici şi 4 instituţii publice. (datele se referă la situaţia din 

Decembrie 2010). 

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde următoarele elemente: 

 sursa de apă subterană; 

 aducţiunea; 

 gospodăria de apă, care include: 

 rezervoare de înmagazinare; 

 staţie de clorinare; 
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 staţie de pompare a apei; 

 pavilion tehnologic inclusiv laborator 

 reţea de distribuţie. 

Recente lucrări de îmbunătăţire a schemei de automatizare şi monitorizare a sistemului de apă din localitatea 

Mihăileşti au condus la organizarea unui Dispecerat Local (DL) amplasat în incinta Complexului de stocare – 

pompare – tratare (clorinare) şi implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de monitorizare, control 

(comandă) şi achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele 

programabile (PLC) şi cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC), care achiziţionează şi gestionează 

toate datele provenite de la sondele de presiune din retea. 

2.10.3.1.1 Captarea 

Sursa de apă a localităţii Mihăileşti este formată din 7 foraje de medie adâncime – 3 vechi de medie adâncime 

(forajele P1, P2 şi P3) şi 4 foraje noi de mare adâncime, executate în cadrul proiectului finanţat din Fonduri de 

Coeziune. Forajul P1 este amplasat în incinta gospodăriei de apă a Operatorului din centrul oraşului Mihăileşti, 

iar celelalte două foraje, P2 şi P3 sunt amplasate în intravilanul localităţii. Adâncimea forajelor este de 45 m. În 

urma unor lucrări recente de reabilitare şi modernizare a elementelor captării, forajele P1, P2 şi P3 au fost 

recent denisipate, apa captată din foraje prezentând o calitate corespunzatoare utilizarii sale în scopuri 

potabile. Forajele sunt echipate cu o electropompă submersibilă HEBE 60x5 cu următoarele caracteristici: 

Q=22,0 m
3
/h, H=60,0 mCA şi P=4 kW şi 2 electropompe submersibile LAWERTA cu următoarele caracteristici: 

Q=10,8 m
3
/h, H=60,0 mCA, P=3 kW şi n=200 rpm..Cele 4 foraje noi de mare adâncime (100 m) sunt în incinta 

gospodăriei de apă. Lucrările au fost focalizate asupra structurii forajului (cabina puţ, instalaţia de ventilaţie etc), 

cât şi asupra elementelor adiacente, cum ar fi asigurarea zonei de protecţie sanitară, împrejmuire, conducte 

legătură, alimentare cu energie electrică etc. Caracteristicele electropompelor submersibile ITT LOWARA Z622 

4-L4C-D, furnizate pentru cele 4 foraje noi sunt Q=18,61 m
3
/h, H=48,2 mCA, P=4 kW, n=2850 rpm şi eficienţă 

de 71%; lucrările cuprinse în proiectul la care s-a facut referire mai sus includ lucrările civile; s-au prevăzut 

toate lucrările necesare pentru forare, pompele din foraje şi instalaţiile hidraulice necesare; au fost prevăzute 

apometre pe fiecare conductă de refulare inclusiv sisteme de transmitere a impulsurilor către sistemul SCADA. 

2.10.3.1.2 Aducţiunea 

Pentru transportul apei extrase din forajele P2 şi P3 la rezervorul de 300 m
3
 există în operare de aproximativ 4 

ani o conductă de refulare din PVC, Dn 110 mm şi având lungimea de 600 m. În urma implementării în 

exploatare a unui grup nou de 4 foraje s-au prevăzut şi o reţea de conducte de refulare de la foraje la rezervor, 

având diametre variate şi lungimea totală de 1.200 m. 

2.10.3.1.3 Rezervoare de înmagazinare 

Rezervoarele de înmagazinare fac parte din gospodăria de apă care mai include staţia de pompare în reţeaua 

de distribuţie, staţia de clorinare, şi alte utilităţi necesare în exploatare – tablouri generale energie electrică, 

drumuri, alei şi platforme, reţele în incintă, pavilionul de exploatare), făcând parte din pavilionul tehnologic. 

Reţeaua de distribuţie a oraşului Mihăileşti este alimentată prin presiune dintr-o staţie de pompare ce refulează 

apa potabilă înmagazinată în rezervorul de 300 m
3
 amplasat în incinta Gospodăriei de Apă. Rezervorul este 

circular, semi-îngropat şi din beton armat. Rezervorul a fost recent reabilitat şi nu prezintă deficienţe în 

exploatare. Totodată în vederea îmbunătăţirii funcţionării sistemului de apă, recent a fost construit un nou 

rezervor (complex de înmagazinare din două cuve 2 x 400 m
3
). Bazinele sunt supraterane şi sunt construite din 

beton armat fiind echipate cu elemente hidraulice specifice (vane, conducte, flotor etc). În cadrul lucrărilor de 

reabilitarea au fost prevăzute instalaţiile hidraulice pentru rezervorul de apă nou construit. 

2.10.3.1.4 Tratarea apei 

Datorită calităţii apei brute extrase singurul tratament necesar este clorarea. Staţia de clorare este amplasată in 

interiorul suprafeţei gospodăriei de apă, recent modernizată şi dotată cu echipament de dozare şi butelii de clor. 

Apa potabilă este captată din foraje şi este transportată prin intermediul conductelor de aducţiune la 

rezervoarele de înmagazinare apă. S-a adoptat soluţia tehnică de injectare a clorului în conducta de aducţiune 

către rezervoare. Clorul injectat este consumat în rezervoarele de apă şi reţea, funcţie de conţiuntul real de 
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bacterii, substanţe organic şi anorganice aflate în apă. Instalaţia de clor are scopul de a asigura în mod automat 

cantitatea stabilită de clor în apă. Este prevăzut de asemenea şi un recipient de neutralizare pentru cazul unei 

avarii la buteliile de clor, cu soluţie de hidroxid de calciu 2% care neutralizează scăpările de clor ale buteliei 

defecte. 

Lucrările de îmbunătăţire a schemei de automatizare şi monitorizare a sistemului de apă din localitatea 

Mihăileşti au condus la organizarea unui Dispecerat Local (DL) amplasat în Complexului de stocare – pompare 

– tratare (clorinare) şi implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de monitorizare, control (comandă) şi 

achiziţie de date (SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele programabile (PLC) 

şi cu o interfaţă standard cu calculator personal (PC), care achiziţionează şi gestionează toate datele provenite 

de la sondele de presiune din retea.  

Localizarea şi amplasarea elementelor de măsură/monitorizare sunt următoarele: 

Captare - rezervoare 

 Pompele de la fronturile de captare se opresc la atingerea nivelului maxim in rezervoare; 

 Pompele de la fronturile de captre pornesc funcţie de nivelele din rezervoare. Sistemul de demarare 

a pompelor este astfel definit astfel încât ca inaintea orei de virf de dimineaţa nivelul maxim al apei în 

rezervoare să fie atins; 

 Este contorizat debitul de apă extras din fiecare front de captare şi refulat spre rezervoare. 

Staţia de clorinare 

Pentru staţia de clorinare există un PLC separat conecat la DL. Principalele funcţii sunt: 

 Monitorizarea şi controlul clorinatoarelor şi instalaţiilor anexa pentru asigurarea valorii selectată de 

clor rezidual la iesirea din staţie în dependenţă cu debitul de apă potabilă la ieşirea din staţie. 

 Transmiterea/recepţia semnalelor necesare de la DL privind starea, alarma sau interblocaje. 

 Indicarea nivelului de clor rezidual pe conducta de apă potabilă către reţea 

 Indicarea presiunii pe conducta de apa de serviciu la intrarea în staţia de clorinare 

 Indicarea functionarii containelor de clor 

 Indicarea functionarii clorinatoarelor 

 Indicarea degajari de clor si comandarea automată a demararii statiei de neutralizare 

 Indicarea functionării staţiei de neutralizare 

Statia de pompare apă potabilă 

 Operarea pompelelor de apă potabilă este controlată de presiunea în reţea. In acest scop sunt 

prevăzute masuratori de debite în diverse puncte situate în zonele cele mai defavorabile de unde se 

transmit informaţiile către dispecerul local. Funcţiile de presiune şi debit pornesc pompele utilizind, 

unde este oportun, variatoare de viteză pentru a asigura modul optim de operare. 

 Se monitorizează calitatea apei brute la intrarea în staţie urmărind Turbiditatea, pH-ul şi temperatura. 

 Se contorizează debitul de apa injectat în reţeaua de distribuţie. 

 Se monitorizează presiunea apei la ieşirea din staţia de pompare. 

 Se monitorizează valoarea clorului rezidual la ieşirea din staţie. 

 Se monitorizează calitatea apei potabile la ieşirea din staţie urmărind Turbiditatea, pH-ul şi 

temperatura.  

Reţeaua de distribuţie 

 Se monitorizează presiunea şi debitul în reţeaua de distribuţie a apei potabile. 

2.10.3.1.5 Staţia de pompare 

Reţeaua de distribuţie a oraşului Mihăileşti este alimentată cu apă potabilă de la rezervorul de 300 m
3
 şi de la 

cele două noi rezervoare din incinta gospodăriei de apă prin intermediul unei staţii de pompare. Staţia de 

pompare este inclusă într-o construcţie supraterană de tip modul containerizat în care este prevăzut un spaţiu 

pentru laborator, biroul şi grupul sanitar pentru personalul de supraveghere şi este echipata cu 2 pompe ITT 

Lowara LN 65-200 U1NN-1852, cu urmatoarele caracteristici tehnice: Qp = 117 m
3
/h; H=43,6 mCA, P = 18,5 

kW şi n=2930 rpm. Containerul este compartimentat astfel: 
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 un grup sanitar cu dimensiunile 2,25 m x 1,20 m şi H=2,70 m dotat cu Wc şi lavoar; 

 un spaţiu pentru laborator cu dimensiunile 2,25 m x 1,60 m şi H=2,70 m; 

 un birou cu dimensiunile 2,25 m x 4,80 m şi H=2,70 m 

Refularea noului grup de pompare este dotată cu un debitmetru electromagnetic Dn 250 (indicativ) inclusiv 

transmitter şi toate instalaţiile aferente. Deasemenea în urma lucrărilor de reabilitare şi modernizare s-a 

prevăzut o sursă de energie de rezervă în caz de intreruperea alimentării cu energie din sistem a staţiei de 

pompare apă potabilă. A fost prevăzută alimentarea pompelor ptr o functionare cu limitari fara insa a opri 

complet statia. S-a avut în vedere ca toate instalatiile si echipamentele necesare să poată trece automat la 

alimentarea de siguranta si să revenă la alimentarea din sistem atunci cind este posibil. 

2.10.3.1.6 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie a oraşului Mihăileşti, după implementarea proiectului cofinanţat din Fonduri de Coeziune, 

are o lungime de 34.665 m şi acoperă întreaga suprafaţă rezidenţială a oraşului Mihăileşti. Numărul total de 

branşamente la reţeaua publică de alimentare cu apă este de 1784 bucăţi. Există un numar de 1769 

bransamente pentru populatie şi există 11 branşamente pentru agenţii economici şi 4 branşamente pentru 

instituţii publice. 

În cadrul lucrărilor de modernizare a reţelei de distribuţie a localităţii Mihăileşti au fost implementate 

următoarele elemente de eficientizare şi monitorizare tip SCADA: 

 2 debitmetre electromagnetice DN 200  (indicativ) inclusiv transmitter si toate instalatiile aferente; 

 6 sonde de presiune Pmax 10 bar inclusiv transmitter si toate instalatiile aferente. 

Gradul de contorizare este cca. 81,79%. Lucrările recente (cuprinse în cadrul proiectului, cu finanţare din 

Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut referire mai sus) de reabilitare şi extindere a reţelei de distribuţie a 

apei potabile în oraşul Mihăileşti au inclus: 

 înlocuiri de conducte în reţeaua de distribuţie a apei potabile – L = 2.370 m; 

 extinderi în reţeaua de distribuţie a apei potabile – L = 32.694 m. 

2.10.3.2 Sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate în aglomerarea Mihăileşti 

Sistemul existent de colectare şi tratare a apelor uzate din oraşul Mihăileşti este mixt, cuprinzând: 

 o reţea de canalizare inclusiv staţii de pompare ape uzate menajere; 

 o reţea de canalizare meteorică şi bazine de retenţie cuplate cu staţii de pompare pentru apele 

meteorice; şi 

 staţie de epurare pentru un debit de Quz,hmax=31 l/s dimensionată pentru o populaţie echivalentă de 

6.600 PE. 

Sistemul de canalizare existent, deserveşte 4087 de persoane dintre cei 4.541 locuitori ai oraşului (2013), 

reprezentând un procent de cca 90%. Reţeaua de colectarea a apelor uzate menajere are o lungime de cca. 

26080 m şi acoperă întreaga suprafaţă rezidenţială a oraşului Mihăileşti. Exista un număr de 1769 racorduri 

pentru populaţie, 11 racorduri pentru agenţii economici şi 4 racorduri pentru instituţii publice. 

În cadrul proiectului, pentru staţia de epurare se implementează în cadrul unui dispecerat local (DL) amplasat în 

noua Staţie de Epurare a Apelor Uzate a unui sistem de monitorizare, control (comandă) şi achiziţie de date 

(SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition) bazat pe automatele programabile (PLC) şi cu o interfaţă 

standard cu calculator personal (PC), care să achiziţioneze şi să gestioneze datele (parametrii de funcţionare şi 

stările echipamentelor) provenite atât din Staţie de Epurare a Apelor Uzate însăşi cât şi din noua staţie de 

pompare a apelor uzate. 

2.10.3.2.1 Reţea de canalizare ape menajere 

Reţeaua de colectarea a apelor uzate menajere, odată cu implementarea proiectul finanţat din Fondurile de 

Coeziune are o lungime de cca. 26080 m şi acoperă întreaga suprafaţă rezidenţială a oraşului Mihăileşti. Exista 

un număr de 1769 racorduri pentru populaţie, 11 racorduri pentru agenţii economici şi 4 racorduri pentru 

instituţii publice. 
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Lucrările recente (cuprinse în cadrul proiectului, cu finanţare din Fondurile de Coeziune, la care s-a făcut 

referire mai sus) de reabilitare şi extindere a reţelei de canalizare în oraşul Mihăileşti au inclus: 

 înlocuiri de conducte în reţeaua de canalizare – L = 2,697 km; 

 extinderi în reţeaua de canalizare – L = 22,88 km. 

2.10.3.2.2 Staţie de pompare ape menajere 

În cadrul sistemului de canalizare a oraşului Mihăileşti există 3 staţii de pompare a apelor uzate menajere. 

Aceste staţii de pompare apă uzată sunt recent construite şi integrate în sistemul de canalizare a localităţii 

Mihăileşti. Staţiile sunt de tip cheson şi având următoarele caracteristici: 

 SPAU1 – Cartier Drăgănescu – este amplasată la intersectia strazilor Digului cu Abatorului; terenul 

apartine domeniului public; statia de pompare este tip cheson din beton armat cu urmatoarele 

dimensiuni: diametrul interior Di = 4,0 m, diametrul exterior Dex = 4,80 m, adâncimea de la terenul 

amenajat şi până la radier H = 5,72 m; suprateran, chesonul are înălţimea de H = 0,90; chesonul 

este acoperit cu placa din beton armat, prevăzută cu goluri de acces în cheson de 80 x 80 şi goluri 

tehnologice cu dimensiunile de 70 x 70. La partea superioară, chesonul are o cameră pentru vane şi 

tabloul electric, cu acces separat de pe placa de acoperire. Pentru reţinerea părţilor solide din apele 

uzate ce ar putea patrunde în mod accidental, în amonte de staţia de pompare căminul de vizitare 

este executat cu depozit de cca 0,50-0,70 m. La interiorul chesonului în capătul conductei de intrare, 

chesonul are un buzunar din beton armat, încastrat în peretele chesonului şi prevazut cu gol pentru 

coşul de reţinere a solidelor din apa uzată; coşul pentru solide este din oţel inox; scoaterea coşului 

pentru solide se va face cu ajutorul scripetului montat pe confecţia metalică fixată pe placa de 

acoperire. Apele uzate intră în cheson prin coşul de reţinere a solidelor, după care sunt colectate în 

bazinul de acumulare al chesonului. Staţia de pompare este echipată cu 1 + 1 pompe submersibile 

tip FLYGT cu urmatoarele caracteristici: Qnec = 16,2 mc/h, Hnec = 35 mCA, N = 11 kW; pompele 

sunt de tip cu rotor tăietor, care se fixează pe radierul chesonului prin intermediul cotului cu picior; 

pornirea şi oprirea pompelor se face manual şi automat în funcţie de nivelul apei uzate din bazinul de 

acumulare; în sistem automat, pornirea şi oprirea se face cu ajutorul traductorilor de nivel, montaţi 

pentru fiecare pompă ; unul pentru nivel minim şi unul pentru nivel maxim. Conductele de refulare de 

la fiecare pompa sunt din oţel DN 100 mm, intra în camera de vane prin peretele vertical, după care 

se unesc într-o conductă comuna din oţel DN 100 mm şi ies din camera de vane; în exterior 

conducta de refulare se cuplează cu reţeaua exterioara de refulare din PEID De110 mm prin 

intermediul unui adaptor cu flanşe; în camera de vane, pe conductele de refulare sunt montaţi 

robineţi de secţionare cu flanşe şi sertar cauciucat DN 100 mm, PN 10 bar, şi clapete de sens cu 

frână hidraulică şi flanşe DN 100 mm, PN 10 bar; este necesar sa se monteze clapeta de sens cu 

frână hidraulică pentru atenuarea loviturii de berbec ce ar putea să apară la oprirea pompei; 

conductele de refulare sunt din otel zincat. Pentru eventualitatea unor degajări de gaze nocive şi 

mirosuri s-a prevazut o instalatie de ventilatie fixa care introduce aerul proaspat din exterior în staţia 

de pompare şi cu ajutorul unei guri de refulare, montata pe canal, se va asigura ventilarea staţiei; 

aerul viciat din interior va fi evacuat în exterior, datorită suprapresiunii create, prin intermediul a trei 

guri de evacuare, având dimensiunile 500 x 500 mm, montate la partea superioara a staţiei; cele 3 

guri sunt prevăzute cu rame cu plasă de sârmă la interior şi la exterior; în perioada în care nu 

funcţioneaza instalaţia de ventilare fixă, datorită gradientului de temperatură ce apare între cele două 

planuri ale staţiei, se creează o circulaţie naturala a aerului, împiedicându-se astfel acumularea de 

gaze nocive la partea superioară a staţiei; pentru perioada cand apare necesitatea de coborare a 

personalului de exploatare în bazinul de aspiraţie a pompelor, este prevăzută o instalaţie de ventilaţie 

mobilă, care este montată în exteriorul staţiei de pompare; ventilatorul instalaţiei de ventilatie fixă 

este costrucţie antiex, având caracteristicile tehnice: Q = 2000 mc/h, H = 25 mmCA, motor electric 

antiex, avand P=1,10 kW/3000 rpm/380 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la acţiunea factorilor 

atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S); ventilatorul instalaţiei de ventilaţie mobila este de 

construcţie antiex, radial, având caracteristicile tehnice: Q = 560 mc/h, H = 40 mmCA, motor electric 

antiex, avand P=0,55 kW/1500 rpm/380 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la acţiunea factorilor 

atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S); camera vanelor în care este montat tabloul electric va fi 

ventilată cu ajutorul unui ventilator axial montat în perete având caracteristicile tehnice: Q = 100 
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mc/h, H = 8 mmCA, motor electric antiex, avand P=0,04 kW/220 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la 

acţiunea factorilor atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S). În interiorul camerei vanelor s-a 

prevăzut un iluminat fluorescent, cu corpuri de iluminat; s-a prevazut şi un iluminat de siguranţă de 

evacuare la intrare în camera vanelor. Pompele sunt livrate împreună cu tabloul electric, care 

cuprinde următoarele: 

 protecţie la scurtcircuit 

 protecţie la suprasarcina 

 protecţie la minima şi maxima tensiune 

 protecţie la lipsa de faza 

 protecţie la succesiunea fazelor 

 protecţie la supraincalzirea bobinajului 

 modul de rotire al pompelor 

 comanda manuala si automata cu ajutorul automatului programabil 

 tabloul să fie prevazut cu interfaţă pentru afişarea datelor (funcţionarea pompelor, nivelele de 

apă, etc.) cât şi posibilitatea de transmitere la dispecerat. 

 SPAU2 – Cartier Mihăileşti centru – este amplasată la intersecţia străzilor Semicercului cu 

Dealului; terenul apartine domeniului public; statia de pompare este tip cheson din beton armat cu 

urmatoarele dimensiuni: diametrul interior Di = 4,0 m, diametrul exterior Dex = 4,80 m, adâncimea de 

la terenul amenajat şi până la radier H = 7,45 m; suprateran, chesonul are înălţimea de H = 0,90; 

chesonul este acoperit cu placa din beton armat, prevăzută cu goluri de acces în cheson şi goluri 

tehnologice cu dimensiunile de 70 x 70. La partea superioară, chesonul are o cameră pentru vane şi 

tabloul electric, cu acces separat de pe placa de acoperire. Pentru reţinerea părţilor solide din apele 

uzate ce ar putea patrunde în mod accidental, în amonte de staţia de pompare căminul de vizitare 

este executat cu depozit de cca 0,50-0,70 m. La interiorul chesonului în capătul conductei de intrare, 

chesonul are un buzunar din beton armat, încastrat în peretele chesonului şi prevazut cu gol pentru 

coşul de reţinere a solidelor din apa uzată; coşul pentru solide este din oţel inox; scoaterea coşului 

pentru solide se va face cu ajutorul scripetului montat pe confecţia metalică fixată pe placa de 

acoperire. Apele uzate intră în cheson prin coşul de reţinere a solidelor, după care sunt colectate în 

bazinul de acumulare al chesonului. Staţia de pompare este echipată cu 1 + 1 pompe submersibile 

tip FLYGT cu urmatoarele caracteristici: Qnec = 54,0 mc/h, Hnec = 15 mCA, N = 4,2 kW; pompele 

sunt de tip cu rotor tăietor, care se fixează pe radierul chesonului prin intermediul cotului cu picior; 

pornirea şi oprirea pompelor se face manual şi automat în funcţie de nivelul apei uzate din bazinul de 

acumulare; în sistem automat, pornirea şi oprirea se face cu ajutorul traductorilor de nivel, montaţi 

pentru fiecare pompă ; unul pentru nivel minim şi unul pentru nivel maxim. Conductele de refulare de 

la fiecare pompa sunt din oţel DN 100 mm, intra în camera de vane prin peretele vertical, după care 

se unesc într-o conductă comuna din oţel zincat DN 150 mm şi ies din camera de vane; în exterior 

conducta de refulare se cuplează cu reţeaua exterioara de refulare din PEID De180 mm prin 

intermediul unui adaptor cu flanşe; în camera de vane, pe conductele de refulare sunt montaţi 

robineţi de secţionare cu flanşe şi sertar cauciucat DN 100 mm, PN 10 bar, şi clapete de sens cu 

frână hidraulică şi flanşe DN 100 mm, PN 10 bar; este necesar sa se monteze clapeta de sens cu 

frână hidraulică pentru atenuarea loviturii de berbec ce ar putea să apară la oprirea pompei; 

conductele de refulare sunt din otel zincat. Pentru eventualitatea unor degajări de gaze nocive şi 

mirosuri s-a prevazut o instalatie de ventilatie fixa care introduce aerul proaspat din exterior în staţia 

de pompare şi cu ajutorul unei guri de refulare, montata pe canal, se va asigura ventilarea staţiei; 

aerul viciat din interior va fi evacuat în exterior, datorită suprapresiunii create, prin intermediul a trei 

guri de evacuare, având dimensiunile 500 x 500 mm, montate la partea superioara a staţiei; cele 3 

guri sunt prevăzute cu rame cu plasă de sârmă la interior şi la exterior; în perioada în care nu 

funcţioneaza instalaţia de ventilare fixă, datorită gradientului de temperatură ce apare între cele două 

planuri ale staţiei, se creează o circulaţie naturala a aerului, împiedicându-se astfel acumularea de 

gaze nocive la partea superioară a staţiei; pentru perioada cand apare necesitatea de coborare a 

personalului de exploatare în bazinul de aspiraţie a pompelor, este prevăzută o instalaţie de ventilaţie 

mobilă, care este montată în exteriorul staţiei de pompare; ventilatorul instalaţiei de ventilatie fixă 

este costrucţie antiex, având caracteristicile tehnice: Q = 2000 mc/h, H = 25 mmCA, motor electric 

antiex, avand P=1,10 kW/3000 rpm/380 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la acţiunea factorilor 
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atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S); pentru perioada cand apare necesitatea de coborare a 

personalului de exploatare in bazinul de aspiratie a pompelor, se v-a utiliza instalatia de ventilatie 

mobile prevazuta la SPAU 3, care se va monta in exteriorul statiei de pompare; se va alimenta 

ventilatorul mobil de la priza trifazica prevazuta special pentru acest scop si se va introduce tubul 

flexibil Ø100 mm, avand in capat gura de refulare, pana in zona de lucru, cu ajutorul unei franghii de 

canepa; camera vanelor în care este montat tabloul electric va fi ventilată cu ajutorul unui ventilator 

axial montat în perete având caracteristicile tehnice: Q = 100 mc/h, H = 8 mmCA, motor electric 

antiex, avand P=0,04 kW/220 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la acţiunea factorilor atmosferici şi a 

hidrogenului sulfurat (H2S). În interiorul camerei vanelor s-a prevăzut un iluminat fluorescent, cu 

corpuri de iluminat; s-a prevazut şi un iluminat de siguranţă de evacuare la intrare în camera vanelor. 

Pompele sunt livrate împreună cu tabloul electric, care cuprinde următoarele: 

 protecţie la scurtcircuit 

 protecţie la suprasarcina 

 protecţie la minima şi maxima tensiune 

 protecţie la lipsa de faza 

 protecţie la succesiunea fazelor 

 protecţie la supraincalzirea bobinajului 

 modul de rotire al pompelor 

 comanda manuala si automata cu ajutorul automatului programabil 

 tabloul să fie prevazut cu interfaţă pentru afişarea datelor (funcţionarea pompelor, nivelele de 

apă, etc.) cât şi posibilitatea de transmitere la dispecerat. 

 SPAU2a – Cartier Mihăileşti centru – este amplasată pe DN6 pe partea dreapta in sensul de mers 

catre Bucuresti, la numarul 267; terenul apartine domeniului public; statia de pompare este tip 

cheson din beton armat cu urmatoarele dimensiuni: diametrul interior Di = 4,0 m, diametrul exterior 

Dex = 4,80 m, adâncimea de la terenul amenajat şi până la radier H = 7,35 m; suprateran, chesonul 

are înălţimea de H = 0,90; chesonul este acoperit cu placa din beton armat, prevăzută cu goluri de 

acces în cheson şi goluri tehnologice cu dimensiunile de 70 x 70. La partea superioară, chesonul are 

o cameră pentru vane şi tabloul electric, cu acces separat de pe placa de acoperire. Pentru reţinerea 

părţilor solide din apele uzate ce ar putea patrunde în mod accidental, în amonte de staţia de 

pompare căminul de vizitare este executat cu depozit de cca 0,50-0,70 m. La interiorul chesonului în 

capătul conductei de intrare, chesonul are un buzunar din beton armat, încastrat în peretele 

chesonului şi prevazut cu gol pentru coşul de reţinere a solidelor din apa uzată; coşul pentru solide 

este din oţel inox; scoaterea coşului pentru solide se va face cu ajutorul scripetului montat pe 

confecţia metalică fixată pe placa de acoperire. Apele uzate intră în cheson prin coşul de reţinere a 

solidelor, după care sunt colectate în bazinul de acumulare al chesonului. Staţia de pompare este 

echipată cu 1 + 1 pompe submersibile tip FLYGT cu urmatoarele caracteristici: Qnec = 35,0 mc/h, 

Hnec = 18 mCA, N = 4,2 kW; pompele sunt de tip cu rotor tăietor, care se fixează pe radierul 

chesonului prin intermediul cotului cu picior; pornirea şi oprirea pompelor se face manual şi automat 

în funcţie de nivelul apei uzate din bazinul de acumulare; în sistem automat, pornirea şi oprirea se 

face cu ajutorul traductorilor de nivel, montaţi pentru fiecare pompă ; unul pentru nivel minim şi unul 

pentru nivel maxim. Conductele de refulare de la fiecare pompa sunt din oţel DN 100 mm, intra în 

camera de vane prin peretele vertical, după care se unesc într-o conductă comuna din oţel zincat DN 

150 mm şi ies din camera de vane; în exterior conducta de refulare se cuplează cu reţeaua 

exterioara de refulare din PEID De180 mm prin intermediul unui adaptor cu flanşe; în camera de 

vane, pe conductele de refulare sunt montaţi robineţi de secţionare cu flanşe şi sertar cauciucat DN 

100 mm, PN 10 bar, şi clapete de sens cu frână hidraulică şi flanşe DN 100 mm, PN 10 bar; este 

necesar sa se monteze clapeta de sens cu frână hidraulică pentru atenuarea loviturii de berbec ce ar 

putea să apară la oprirea pompei; conductele de refulare sunt din otel zincat. Pentru eventualitatea 

unor degajări de gaze nocive şi mirosuri s-a prevazut o instalatie de ventilatie fixa care introduce 

aerul proaspat din exterior în staţia de pompare şi cu ajutorul unei guri de refulare, montata pe canal, 

se va asigura ventilarea staţiei; aerul viciat din interior va fi evacuat în exterior, datorită suprapresiunii 

create, prin intermediul a trei guri de evacuare, având dimensiunile 500 x 500 mm, montate la partea 

superioara a staţiei; cele 3 guri sunt prevăzute cu rame cu plasă de sârmă la interior şi la exterior; în 

perioada în care nu funcţioneaza instalaţia de ventilare fixă, datorită gradientului de temperatură ce 
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apare între cele două planuri ale staţiei, se creează o circulaţie naturala a aerului, împiedicându-se 

astfel acumularea de gaze nocive la partea superioară a staţiei; pentru perioada cand apare 

necesitatea de coborare a personalului de exploatare în bazinul de aspiraţie a pompelor, este 

prevăzută o instalaţie de ventilaţie mobilă, care este montată în exteriorul staţiei de pompare; 

ventilatorul instalaţiei de ventilatie fixă este costrucţie antiex, având caracteristicile tehnice: Q = 2000 

mc/h, H = 25 mmCA, motor electric antiex, avand P=1,10 kW/3000 rpm/380 V/50 Hz şi protejat 

anticoroziv la acţiunea factorilor atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S); pentru perioada cand 

apare necesitatea de coborare a personalului de exploatare in bazinul de aspiratie a pompelor, se v-

a utiliza instalatia de ventilatie mobile prevazuta la SPAU 1, care se va monta in exteriorul statiei de 

pompare; se va alimenta ventilatorul mobil de la priza trifazica prevazuta special pentru acest scop si 

se va introduce tubul flexibil Ø100 mm, avand in capat gura de refulare, pana in zona de lucru, cu 

ajutorul unei franghii de canepa; camera vanelor în care este montat tabloul electric va fi ventilată cu 

ajutorul unui ventilator axial montat în perete având caracteristicile tehnice: Q = 100 mc/h, H = 8 

mmCA, motor electric antiex, avand P=0,04 kW/220 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la acţiunea 

factorilor atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S). În interiorul camerei vanelor s-a prevăzut un 

iluminat fluorescent, cu corpuri de iluminat; s-a prevazut şi un iluminat de siguranţă de evacuare la 

intrare în camera vanelor. Pompele sunt livrate împreună cu tabloul electric, care cuprinde 

următoarele: 

 protecţie la scurtcircuit 

 protecţie la suprasarcina 

 protecţie la minima şi maxima tensiune 

 protecţie la lipsa de faza 

 protecţie la succesiunea fazelor 

 protecţie la supraincalzirea bobinajului 

 modul de rotire al pompelor 

 comanda manuala si automata cu ajutorul automatului programabil 

 tabloul să fie prevazut cu interfaţă pentru afişarea datelor (funcţionarea pompelor, nivelele de 

apă, etc.) cât şi posibilitatea de transmitere la dispecerat. 

 SPAU3 – Cartier Tufa – este amplasată la intersecţia străzilor Campului cu Chirculesti si Pieptanari; 

terenul apartine domeniului public; statia de pompare este tip cheson din beton armat cu urmatoarele 

dimensiuni: diametrul interior Di = 5,0 m, diametrul exterior Dex = 6,0 m, adâncimea de la terenul 

amenajat şi până la radier H = 7,90 m; suprateran, chesonul are înălţimea de H = 0,90; chesonul 

este acoperit cu placa din beton armat, prevăzută cu goluri de acces în cheson cu dimensiunile de 80 

x 80 şi goluri tehnologice cu dimensiunile de 90 x 90. La partea superioară, chesonul are o cameră 

pentru vane şi tabloul electric, cu acces separat de pe placa de acoperire. Pentru reţinerea părţilor 

solide din apele uzate ce ar putea patrunde în mod accidental, în amonte de staţia de pompare 

căminul de vizitare este executat cu depozit de cca 0,50-0,70 m. La interiorul chesonului în capătul 

conductei de intrare, chesonul are un buzunar din beton armat, încastrat în peretele chesonului şi 

prevazut cu gol pentru coşul de reţinere a solidelor din apa uzată; coşul pentru solide este din oţel 

inox; scoaterea coşului pentru solide se va face cu ajutorul scripetului montat pe confecţia metalică 

fixată pe placa de acoperire. Apele uzate intră în cheson prin coşul de reţinere a solidelor, după care 

sunt colectate în bazinul de acumulare al chesonului. Staţia de pompare este echipată cu 1 + 1 

pompe submersibile tip FLYGT cu urmatoarele caracteristici: Qnec = 115,0 mc/h, Hnec = 15 mCA, N 

= 13,5 kW; pompele sunt de tip cu rotor tăietor, care se fixează pe radierul chesonului prin 

intermediul cotului cu picior; pornirea şi oprirea pompelor se face manual şi automat în funcţie de 

nivelul apei uzate din bazinul de acumulare; în sistem automat, pornirea şi oprirea se face cu ajutorul 

traductorilor de nivel, montaţi pentru fiecare pompă ; unul pentru nivel minim şi unul pentru nivel 

maxim. Conductele de refulare de la fiecare pompa sunt din oţel zincat DN 100 mm, intra în camera 

de vane prin peretele vertical, după care se unesc într-o conductă comuna din oţel zincat DN 250 

mm şi ies din camera de vane; în exterior conducta de refulare se cuplează cu reţeaua exterioara de 

refulare din PEID De250 mm prin intermediul unui adaptor cu flanşe; în camera de vane, pe 

conductele de refulare sunt montaţi robineţi de secţionare cu flanşe şi sertar cauciucat DN 100 mm, 

PN 10 bar, şi clapete de sens cu frână hidraulică şi flanşe DN 100 mm, PN 10 bar; este necesar sa 

se monteze clapeta de sens cu frână hidraulică pentru atenuarea loviturii de berbec ce ar putea să 



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-108 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

apară la oprirea pompei; conductele de refulare sunt din otel zincat. Pentru eventualitatea unor 

degajări de gaze nocive şi mirosuri s-a prevazut o instalatie de ventilatie fixa care introduce aerul 

proaspat din exterior în staţia de pompare şi cu ajutorul unei guri de refulare, montata pe canal, se va 

asigura ventilarea staţiei; aerul viciat din interior va fi evacuat în exterior, datorită suprapresiunii 

create, prin intermediul a trei guri de evacuare, având dimensiunile 500 x 500 mm, montate la partea 

superioara a staţiei; cele 3 guri sunt prevăzute cu rame cu plasă de sârmă la interior şi la exterior; în 

perioada în care nu funcţioneaza instalaţia de ventilare fixă, datorită gradientului de temperatură ce 

apare între cele două planuri ale staţiei, se creează o circulaţie naturala a aerului, împiedicându-se 

astfel acumularea de gaze nocive la partea superioară a staţiei; pentru perioada cand apare 

necesitatea de coborare a personalului de exploatare în bazinul de aspiraţie a pompelor, este 

prevăzută o instalaţie de ventilaţie mobilă, care este montată în exteriorul staţiei de pompare; 

ventilatorul instalaţiei de ventilatie fixă este costrucţie antiex, având caracteristicile tehnice: Q = 2000 

mc/h, H = 25 mmCA, motor electric antiex, avand P=1,10 kW/3000 rpm/380 V/50 Hz şi protejat 

anticoroziv la acţiunea factorilor atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S); pentru perioada cand 

apare necesitatea de coborare a personalului de exploatare in bazinul de aspiratie a pompelor, se v-

a utiliza instalatia de ventilatie mobile prevazuta la SPAU 1, care se va monta in exteriorul statiei de 

pompare; se va alimenta ventilatorul mobil de la priza trifazica prevazuta special pentru acest scop si 

se va introduce tubul flexibil Ø100 mm, avand in capat gura de refulare, pana in zona de lucru, cu 

ajutorul unei franghii de canepa; camera vanelor în care este montat tabloul electric va fi ventilată cu 

ajutorul unui ventilator axial montat în perete având caracteristicile tehnice: Q = 100 mc/h, H = 8 

mmCA, motor electric antiex, avand P=0,04 kW/220 V/50 Hz şi protejat anticoroziv la acţiunea 

factorilor atmosferici şi a hidrogenului sulfurat (H2S). În interiorul camerei vanelor s-a prevăzut un 

iluminat fluorescent, cu corpuri de iluminat; s-a prevazut şi un iluminat de siguranţă de evacuare la 

intrare în camera vanelor. Pompele sunt livrate împreună cu tabloul electric, care cuprinde 

următoarele: 

 protecţie la scurtcircuit 

 protecţie la suprasarcina 

 protecţie la minima şi maxima tensiune 

 protecţie la lipsa de faza 

 protecţie la succesiunea fazelor 

 protecţie la supraincalzirea bobinajului 

 modul de rotire al pompelor 

 comanda manuala si automata cu ajutorul automatului programabil 

 tabloul să fie prevazut cu interfaţă pentru afişarea datelor (funcţionarea pompelor, nivelele de 

apă, etc.) cât şi posibilitatea de transmitere la dispecerat. 

Staţia de pompare SP3 refulează la staţia de epurare Mihăileşti. Fiecare staţia este prevăzută cu cu sonde de 

măsură ce definesc elemente tip SCADA, cum ar fi: 

 Alarma nivel minim; 

 Oprirea pompelor pe nivelul minim N1; 

 Pornirea pompelor pe nivel maxim N2; 

 Alarma nivel avarie. 

Totodată următorii parametri măsuraţi in fiecare statia de pompe sunt trimişi la dispeceratul local (DL) din statia 

de epurare Mihăileşti. 

 Starea ehipamentelor electrice, după cum urmează: 

 prezenţa tensiunii trifazate de alimentare; 

 starea disjunctoarelor principale (închise/deschise/declanşate); 

 stările pornit/oprit/avarie ale pompelor 

 numărul de ore de funcţionare a pompelor  

 Nivelele apei in cheson – minim, maxim, de avarie. 

2.10.3.2.3 Staţia de epurare 

Schema tehnologică a recent construitei staţii de epurare conţine: 
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 treapta de epurare mecanică şi de epurare biologică avansată pe linia apei, ambele cuplate într-o 

staţie de epurare compactă modulată; în amonte de Staţia de epurare ape uzate menajere compactă 

este amenajată o zonă de masurare a debitelor de apa influent; staţia compactă include şi tratarea 

nămolului prin stabilizare; 

 linia de tratare finală a nămolului, care cuprinde instalaţii de deshidratare mecanică a nămolului, o 

zona de stocare nămol. 

Încărcarea Hidraulică 

 Populaţia echivalentă luată în considerare: 6.600 PE 

 Debitele caracteristice la intrarea în SE: 

 Quz,hmax = 31 l/s  

 Quz,zimed = 880 m
3
/zi 

 Quz,zimax = 1.174 m
3
/zi. 

Statia de epurare ape uzate menajere este de tip compact si este executata pe doua linii tehnologice identice 

fiecare cu o capacitate de 3.300 PE/linie, fiecare linie avand o capacitate hidraulica nominala de 600 m
3
/zi. 

Statia compacta de epurare contine o prima treapta de epurare mecanica a apei, urmata de o treapta de 

epurare biologica avansata (eliminare a substantelor organice pe baza de carbon, nitrificare, denitrificare, 

precum si eliminarea compusilor pe baza de fosfor pana la concentratiile admise in efluent). Pentru tratarea 

namolului, statia compacta include si o treapta de stabilizare a namolurilor rezultate din procesele tehnologice. 

Componentele tehnologice ale staţiei de epurare sunt: 

 Pavilion unitate combinată de sitare fină, denisipare şi separare grăsimi. Pavilionul este rectangular 

şi are dimensiunile 9 m x 5m si inaltimea utila de 4m. In pavilion se montează: 

 2 unitati combinate de sitare fină, denisipare şi separare grasimi Q = 17 l/s 

 Unitate de stocare si dozare a coagulantului. 

Fiecare unitate de degrosisare este compusă din: 

 sită fină  

 colector de nisip longitudinal  

 snec evacuare nisip  

 raclor grăsimi  

 compresor  

Unitatea de degrosisare este realizată din oţel inoxidabil, este compartimentată şi echipată corespunzător, 

pentru următoarele funcţiuni: 

 sitare, transport si compactare; 

 deznisipare; 

 separare de grăsimi. 

Compartimentul grătarului este echipat cu un utilaj de separare a materialelor grosiere, cu lumina de 6 mm şi 

curăţire mecanică. Sunt asigurate următoarele facilităţi: 

 Ridicarea reţinerilor şi depozitarea acestora în container; 

 Spălarea deşeurilor reţinute, cu scurgerea apei în circuitul apei uzate; 

 Presarea acestora în vederea reducerii umidităţii, respectiv a volumului ocupat; 

Sita funcţionează automat, pornind operaţia de curăţire la atingerea unei diferenţe de nivel prestabilită între 

amonte şi aval. 

Compartimentul următor grătarului, care primeşte gravitaţional apa din acesta, asigură separarea nisipului şi a 

grăsimilor din apa uzată. Acest compartiment este împărţit în două cu un perete longitudinal, prevăzut cu fante. 

Prima zonă astfel obţinută, prevăzută pentru separarea nisipului, este echipată pe peretele longitudinal exterior 

un sistem de conducte cu ramificaţii imersate, cu vane de reglaj, prin care se insuflă aer. Aerul este furnizat de 

o suflantă, care aparţine echipamentului, având caracteristicile Q = 16Nm
3
/h şi ΔP = 500 mbar. Nisipul depus 

pe fundul compartimentului este transportat cu ajutorul unui trasnportor spre capătul amonte al acestuia unde 

se va instala un container. A doua zonă constituie un compartiment de liniştire în care, prin mişcarea elicoidală 

a apei şi bulele generate de insuflarea cu aer, sunt antrenate şi separate particulele de grăsimi. Acestea, 
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acumulate la suprafaţa apei, sunt conduse către o başă de colectare a grăsimilor. La intrarea în fiecare unitate 

este montată o vană de izolare pe necesităţi de mentenanţă service sau în situaţia de funcţionare cu debite 

reduse. 

Tot in aceasta construcţie este amplasată si gospodaria chimica pentru dozarea soluţiilor de reactivi chimici 

care se adauga in apele uzate inainte de a intra în decantoarele primare pentru reducerea compuşilor de fosfor 

prin precipitare. Solutia de clorura ferica se introduce in conducta de apa uzata inainte de impartirea acesteia la 

cele doua linii tehnologice ale reactorului biologic. Pavilionul este prevazut cu usi acces echipament şi personal, 

iluminat natural/artificial ventilaţie şi încalzire pentru protecţie la îngheţ. 

 Bazinul de egalizare omogenizare şi pompare ape uzate menajere este o construcţie 

seminingropată, rectangulara cu dimensiunile 8,3m x 3,9 m. Acest bazin asigura are o triplă 

funcţionalitate: 

 omogenizează compoziţia apelor uzate care are o variaţie semnificativa pe durata zilei  

 egalizează debitul de apă, alimentând în mod constant si continuu reactoarele biologice; 

 asigură prin pompare apei uzate in reactorul biologic amplasat suprateran 

În bazin sunt montate: 

 2 (1A+1R) electropompe submersibile Flygt Suedia Q=60m
3
/h, H=10m  

 1 mixer submersibil Flygt Suedia pentru omogenizare amestecului 

Controlul debitelor de alimentare în reactorul biologic se face cu ajutorul convertzioarelor de frecvenţă. Bazinul 

este acoperit şi este prevăzut cu capace de acces pentru electropompele şi mixer şi capace pentru acces 

personal mentenanţă şi exploatare. 

 Debitmetrele electromagnetice - acestea sunt montate pe fiecare linie de pompare apă menajeră 

înainte de camera de distribuţie aferentă reactorului biologic şi au Dn 100/Pn 6 şi Q=3-180 m
3
/h. 

Debitmetrul este prevazut cu convertor de semnal si senzor. 

 Reactorul biologic cu nitrificare şi denitrificare (2 linii tehnologice în paralel), este de tip compact, 

containerizat din oţel inox. Reactorul biologic cu nitrificare şi denitrificare realizează: 

 absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie) 

 reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5) 

 reducerea materiilor în suspensie  

 fermentarea produşilor de hidroliză 

 oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză 

 nitrificarea prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi.  

 mineralizarea trofică 

Construcţia reactorului biologic este o variantă supraterană, în containere de oţel inox termoizolate amplasate 

pe o fundaţie comună din beton armat cu dimensiunile 12,4 mx 4,8 m. Fiecare reactor biologic este alcătuit din: 

 Camera de coagulare 

 Decantor primar lameral 

 Compartiment de hidroliza-fermentare  

 Compartiment de nitri-denitrificare heterotrofa  

 Compartiment de nitri-denitrificare hetero-autotrofa  

 Compartiment de nitrificare autotrofa  

Compartimentul de fermentare şi hidroliză- realizează următoarele procese:  

 absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie) 

 reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5) 

 reducerea materiilor în suspensie  

 fermentarea produşilor de hidroliză 

Compartiment de nitri-denitrificare heterotrofa, cu formarea nivelului II din lanţul trofic, BACTERIVORE. În acest 

bazin se realizează: 

 oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză 
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 nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi 

respectiv azotaţi.  

Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%. Denitrificarea permite reducerea azotiţilor 

la azot gazos, care se degajă în atmosferă. Compartimentul de nitri-denitrificare hetero-autotrofa - Nivelul III - 

(se dezvoltă o bacterie superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona 

nivelului II). În plus, se realizează mineralizarea trofică, proces consumator de oxigen. Compartiment de 

nitrificare autotrofa - Nivelul IV - zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganisme (carnivore 

avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic - bacterii care consumă reziduuri de substanţă organică, 

metaboliţi, celule moarte) care practic curăţa sistemul. 

Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice. Datorita 

relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare, nu se formează 

nămol în exces. 

Procesul tehnologic propus este performant astfel încât să nu se evacueze nămol în exces din treapta 

biologică. 

 Măsurarea debitului efluentului - pentru măsurarea continuă a debitului de apă evacuatî emisar 

există un debitmetrul montat într-un camin rectangular cu dimensiunile 2,00mx1,50m. Debitmetrul 

este alcatuit dintr-un profil PARSHALL şi un traductor de nivel ultrasonic. 

 Bazinul de stabilizare namol - este o construcţie din beton armat semi îngropat şi are formă 

rectangulară cu dimensiunile 8,5m x 3,9. Bazinul asigura: 

 colectarea nămolului provenit de la decantoarele primare (parţi componente ale reactorului 

biologic) 

 stabilizarea nămolului prin aerare 

 decantarea nămolului şi colectarea supernatantului la partea superioară 

 pomparea nămolului în instalaţia de deshidratre 

În bazin sunt montate urmatoarele echipamente: 

 2 (1A+1R) electropompe submersibile Flygt Suedia Q= 5m
3
/h, H=10m 

 1 aerator submersibil Flygt Suedia pentru omogenizarea apelor menajere Q=8 kgO2/h 

Bazinul este acoperit si este prevăzut cu capace de acces pentru electropompele si mixer si capace pentru 

acces personal mentenanţă si exploatare. 

 Sistemul de deshidratare - acesta este montat într-un pavilion, ventilat şi încălzit cu dimensiunile 9 m 

x 6,8 m. Namolul stabilizat in bazinul de stabilizare este pompat cu ajutorul pompelor submersibile 

catre unitatea de deshidratare. Există 2 (1A+1R) instalatii de deshidratare compuse din: 

 2 (1A + 1 R) pompe cu surub 

 1 statie de prepare si dozare polielectrolit 

 2 (1A + 1 R) pompe dozare polimer 

 2 (1A + 1 R) prese cu melc 

Principalele caracteristici ale sistemul de deshidratare sunt: 

 Cantitate totală de nămol stabilizat 284,82 kg/ zi 

 Timp de functionare   12 h/zi 

 Capacitate volumica   Q = 2 m
3
/h 

 SU la iesire    22 % SU 

Pompele cu surub transportă nămolul către presele cu melc în vederea deshidratării. Inainte de presele melc 

sunt prevăzute zone de reacţie şi amestec (mixere statice sau sicane) unde are loc reacţia dintre nămol şi 

polielectrolit. Polielectrolitul necesar este dozat cu ajutorul pompelor dozatoare in numar de doua (1 activa + 1 

rezerva). Nămolul floculat este transportat continu de melcul presei de a lungul unei site formate din bare 

trapezoidale, namolul fiind presat si amestecat. Apa filtratata este evacuata gravitational către staţia de 

pompare de drenaj interior. Nămolul deshidratat este evacuat cu un transportor elicoidal de la capactul de sus 

al presei intr-un container de namol deshidratat. Rezultatul deshidratării cu o condiţionare anterioară cu 
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polielectroliţi asigură concentraţii ale nămolului începând cu 22%. Sistemul de deshidratare a nămolului se va 

racorda la:  

 conducta de apă tehnologică; 

 conducta de nămol stabilizat; 

 conducta de evacuare filtrant; 

 alimentare cu energie electrică. 

Alimentarea cu energie electrică se face de la panoul electric de control al echipamentului pentru deshidratarea 

nămolului. 

 Platforma depozitare - în imediata vecinatate a sistemului de deshidratare mecanica a namolului este 

o platforma din beton armat cu suprafata S = 80 m
2
 (10 m x 8 m) care asigura depozitarea namolului 

deshidratat pe o perioada de 3 luni. Apa care se colecteaza in depozitul de namol prin intermediul 

unei rigole perimetrale ajunge in statia de pompare de drenaj si apoi in circuitul de epurare. 

 Statia de pompare drenaj interior - pentru preluarea apelor rezultate din procesele interne din statia 

de epurare se propune o statie de pompare. Sursele de generare pentru aceste ape sunt: 

 Apa de namol rezultata ca urmare a procesului de deshidratare 

 Apa rezultata din spalarea utilajelor (unitati compacte de degrosisare, instalatia de 

deshidratare) 

 Apa uzata menajera de la pavilionul de exploatare 

Există o staţiei de pompare internă compusă din 2 (1+1) pompe submersibile având Q = 4 m
3
/h H =8 - 10 m. 

Staţia de epurare este dotată cu centru de operare având suprafaţa totală de 90 m
2
. În aceasta construcţie s-au 

prevazut camere pentru urmatoarele utilităţi: 

 laborator de chimie; 

 laborator de biologie si bacteriologie; 

 camera dispecer; 

 birou sef de statie; 

 birou personal TESA; 

 grupuri sanitare; 

 vestiare; 

 Alimentare cu apă a incintei – pentru acest scop, ţn staţia de epurare s-a executat un sistem propriu 

de alimentare cu apă care consta în: 

 puţ forat cu H = 100 m; 

 cabina puţ; 

 echipare puţ; 

 instalaţii de hidrofor; 

 instalaţii de dezinfecţie; 

 reţea de distribuţie cu hidranţi de incendiu şi branşamente la clădirea administrativă, staţie de 

deshidratare mecanică, modulele de epurare mecano-biologică. 

In cabina puţului este prevăzută si instalaţia de hidrofor care va asigura presiunea în reţeaua de distribuţie. 

Puţul este echipat cu o pompă submersibilă cu următoarele caracteristici: 

 Q = 3 l/s 

 H = 50 mCA. 

Dezinfecţia apei captate din puţ se face cu o instalaţie care foloseşte hipoclorit de sodiu, montată în cabina 

puţului. 

Efluentul staţiei de epurare Mihăileşti se va evacua în râul Arges, aval de barajul Mihăileşti. Apele epurate se 

descarcă printr-un colector din tuburi PVC Dn 300 mm in lungime de 1200 m. In punctul de descărcare este 

amenajată o gură de varsare din beton armat precum şi recente lucrari de consolidare a malului. 
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2.10.3.3 Amenajări pentru ape uzate industriale 

Dezvoltarea industriei locale cât şi influenţa descărcărilor industriale asupra apei uzate colectate de către 

sistemul de canalizare sunt minime la nivelul oraşului Mihăileşti. 

2.10.3.4 Suficienţa datelor 

Având în vedere dezvoltarea şi perioada de exploatare a infrastructurii de apă din oraşul Mihăileşti, nivelul de 

cunoaştere a datelor constitutive ale sistemului existent a fost considerat ca fiind suficient pentru definirea 

infrastructurii. 

2.10.3.5 Concluzii 

În localitatea Mihăileşti sistemul de alimentare cu apă se prezintă în condiţii corespunzătoare din punct de 

vedere al siguranţei în exploatare şi sănătăţii beneficiarilor. Calitatea şi suficienţa surselor apelor subterane nu 

necesită investiţii în elemente specifice potabilizării sau dezvoltării capacităţii de extracţie. Recente lucrări de 

reabilitare a reţelei de distribuţie au îmbunătăţit calitatea de transport şi distribuţie a reţelei existente. 

2.10.4. Amenajări existente în comuna Slobozia 

2.10.4.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Situată la o distanţă de cca. 4-5 km faţă de municipiul Giurgiu, comuna Slobozia dispune de un sistem de 

alimentare cu apă care asigură cu apă potabilă toate zonele rezidenţiale ale comunei. Sistemul de alimentare 

cu apă este operat de către S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu. Sistemul de alimentare cu apă din comuna 

Slobozia s-a realizat prin Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate aprobat prin HG nr. 577/1997, 

sursele de finanţare fiind asigurate de MLPTL. Sistemul de alimentare cu apă a fost pus în funcţiune în anul 

2002 şi se face din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Giurgiu, din care este alimentată reţeaua de 

distribuţie a localităţii Slobozia. Elemente caracteristice ale sistemului de alimentare cu apă existent: 

 sursa de alimentare cu apă; 

 aducţiunea; 

 gospodăria de apă care include un rezervor, o staţie de pompare şi staţia de clorinare; 

 reţeaua de distribuţie. 

2.10.4.1.1 Captarea 

Sursa de alimentare pentru comuna Slobozia este o sursă subterană amplasată în afara suprafeţei 

administrative a Municipiului Giurgiu, având o capacitate de 1.844 m
3
/zi: 

 Slobozia II - front de captare subterană, compus din 10 foraje alimentate de un acvifer de mică 

adâncime (F1-F10); 3 foraje ale acestei surse sunt folosite pentru alimentarea locuitorilor din comuna 

Slobozia (alte 2 foraje fiind folosite pentru alimentarea cu apă a Municipiului Giurgiu); din cele 10 

foraje existente 5 foraje sunt în conservare. Lucrările cuprinse în proiectul la care s-a facut referire 

mai sus cuprind lucrările civile de reabilitarea a 5 foraje existente (reabilitarea cabinei de puţ, 

amenajarea zonei de protecţie sanitară, împrejmuiri, porţi de acces, etc.) şi de asemenea înlocuirea 

instalaţiei hidraulice aferente fiecărei pompe (conducte, vane, clapeţi, fitinguri, suporţi); au fost 

prevăzute apometre (dotate cu posibilitatea transmiterii şi stocării de date) pe fiecare conductă de 

refulare inclusiv sisteme de transmitere a impulsurilor către sistemul SCADA; cele cinci foraje de 

mică adâncime sunt prevăzute cu electropompe submersibile ITT LOWARA Z631 3-L4C-D, având 

următorii parametrii: Qp=25,6 m
3
/h, Hp=36,7 mCA, P=4 kW şi n=2850 rpm; sunt prevăzute (pentru 

noile pompe) instalaţii electrice noi; sunt prevăzute instalaţii noi de iluminat exterior şi interior pentru 

fiecare puţ; în camerele puţurilor sunt prevăzute instalaţii interioare noi de legare la pământ la care 

să fie racordate toate echipamentele electrice precum şi elementele şi confecţiile metalice aferente 

(capace, chepenguri, scări, mâini curente, estacade, etc.) care, în condiţii normale, nu sunt utilizate 

ca şi căi de current. 

Analizele de calitate a apei brute înregistrate la câmpurile de puţuri au relevant, de-a lungul perioadei de 

exploatare, încadrarea în limitele de potabilitate a apei brute conform Legii 458. 
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2.10.4.1.2 Aducţiunea 

Pentru transportul apei de la fronturile de captare la rezervorul de înmagazinare, există o conductă de 

aducţiune având lungimea de 4,48 km şi diametre variate între 150 şi 500 mm. 

2.10.4.1.3 Rezervor 

În localitatea Slobozia există în operare un rezervor cu capacitatea de înmagazinare de 300 m
3
 pentru 

alimentarea reţelei de distribuţie din localitatea Slobozia. Rezervorul este de tip suprateran, din beton armat şi 

este amplasat în incinta gospodăriei de apă Slobozia. 

2.10.4.1.4 Staţie de pompare 

Statia de pompare Slobozia este amplasată in interiorul suprafetei administrative a localitatii Slobozia. 

Capacitatea totala a instalatiei de pompare de 195 m
3
/h. Statia de pompare este prevazuta cu patru pompe 

avand urmatoarele caracteristici tehnice: 

 P1, pompa de tip SADU 80 x 2 cu Qp = 40 m
3
/h; N = 10 kW si Hp = 35 m; 

 P2, pompa de tip SADU 80 x 2 cu Qp = 40 m
3
/h; N = 10 kW si Hp = 35 m; 

 P3 (pompa de rezerva),pompa de tip SADU 80 x 2 cu Qp = 40 m
3
/h; N = 10 kW si Hp = 35 m; 

 P4,pompa de tip LOTRU 100 cu Qp = 75 m
3
/h; N = 22 kW si Hp = 55 m. 

Staţia de pompare mai cuprinde o pompă de epuisment, un recipient de hidrofor cu capacitatea de 5.000 m
3
 şi 

un electrocompresor cu capacitatea de 4 m
3
/h. Staţia de pompare Slobozia alimentează 2.337 locuitori din 

localitatea Slobozia, conectaţi la reţeaua de distribuţie publică. Pentru localitatea Slobozia – capacitatea totala 

de pompare instalata: Qp, instalata = 4.680 m
3
/zi. Toate pompele sunt noi. Totodată în cadrul staţiei de 

pompare se află o unitate de clorare pentru potabilizarea apei distribuite în reţeaua localităţii Slobozia. 

2.10.4.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este realizată din PEHD, diametre cuprinse între 80 si 125 mm, lungime totală 14.091 m 

(inclusive lungimea branşamentelor). Lungimea totală a reţelei de distribuţie (cu excepţia branşamentelor) în 

comuna Slobozia este de 8.911 m acoperind aproximativ 95,0% din totalul lungimii strazilor. Numărul total al 

racordurilor la reţeaua de distribuţie publică în comuna Slobozia este de 776 unităţi. Pe reţeaua de distribuţie 

sunt prevăzuţi 5 de hidranţi şi 776 cămine de apometru. Există de asemenea un număr de 28 cămine de 

vizitare. 

Procentul de apă furnizată care este contorizată este de 100%. Gradul de contorizare (conform specificaţiilor 

Operatorului) este prezentat mai jos: 

 100% din populaţia care locuieşte în case individuale şi care beneficiază de servicii centralizate de 

alimentare cu apă (776 contoare). 

2.10.4.2 Sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate 

Sistemul de canalizare al apei uzate menajere din localitatea Slobozia (executat prin proiectul cu finanţare din 

Fonduri de Coeziune) este de tip separativ şi are lungimea de 6.352 m. Canalizarea este nouă şi nu prezintă 

deficienţe în exploatare. 

2.10.4.2.1 Staţie de pompare 

Sistemul de canalizare al localitaţii Slobozia are în componenţă o staţie de pompare, executată în cadrul 

proiectului finaţat din Fondurile de Coeziune. Amplasată pe strada 13 din localitatea Slobozia, staţia de 

pompare este de tip cheson îngropat din beton armat, cu un diametru de 4,0 m şi un volum total de cca. 406 

m
3
, având volumul util de 26,0 m

3
. Lucrările prevăzute includ lucrările civile pentru execuţia chesonului şi de 

asemenea lucrările de amenajare a incintei – alei şi platforme în incintă - inclusiv execuţie gardului de protecţie. 

Sunt prevăzute trei pompe (2+1) Flygt – ITT Industries tip MP 3127.170 LT 210, cu următoarele caracteristici: 

Qp=12,9 m
3
/h, H=28,0 m, P=7,4 kW, n=2920 rpm şi eficienţa de 28,5%; de asemenea se prevăd toate 

accesoriile pentru montarea şi demontarea pompelor, vane de secţionare pe conductele de aspiraţie şi pe 

conductele de refulare ale fiecărei pompe şi de asemenea vană de secţionare şi clapetă antiretur pe conducta 
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de refulare; În staţie este prevăzut un coş cu grătar din oţel inoxidabil, inclusiv sistem de ridicare acţionat 

electric montat pe colectorul de intrare apă uzată în cheson; în aceasta statie de pompare ajunge apa uzata 

menajera colectată din localitatea Slobozia; din aceasta staţie apa uzată este pompata în statia de epurare a 

municipiului Giurgiu; conducta de refulare este realizata din PEID De 90 mm are o lungime de 491,0 m. Sunt 

prevăzute, de asemenea, toate instalaţiile electrice interioare şi exterioare de iluminat, prize, forţă şi priză de 

pamânt.  

Staţia de pompare este prevăzută în soluţia cheson circular, fiind echipată cu instalaţii mecanice, hidraulice, 

electrice şi de automatizare care să permită funcţionarea automată în condiţii de eficienţă şi siguranţă maxime. 

Sunt prevăzute instalaţiile electrice interioare şi exterioare de iluminat, prize, fortă şi priza de pământ. 

Alimentarea cu energie electrică a tabloului electric al staţiei de pompare se face din reţelele existente în zonă 

prin intermediul unui branşament trifazic; din tabloul electric se alimentează pe circuite separate tablourile 

electrice de comandă şi control ale pompelor (tabluri furnizate odata cu pompele). 

Pompele din staţia de pompare vor funcţiona în mod normal automat controlat de către nivelele de apă din 

chesoane. Se asigură: alarmă nivel minim, oprirea pompelor pe nivelul minim, pornirea pompelor pe nivelul 

maxim, alarmă nivel avarie. Se asigură, de asemenea permutarea funcţionării pompelor pentru a se asigura un 

număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru fiecare pompă din staţie. 

Pentru asigurarea ventilaţiei mecanice în staţia de pompare, în vederea eliminării pericolului acumulării de gaze 

nocive sau explozive, sunt prevăzute instalatii de ventilaţie compuse din ventilatoare axiale şi canalele de aer 

aferente acestora. 

În cadrul staţiilor de pompare se măsoară, pentru a fi transmişi la dispecerul local (DL), următorii parametrii: 

 starea echipamentelor – prezenţa tesiunii trifazate, starea disjunctoarelor principale 

(închise/deschise/declanşate), stările pornit/oprit/avarie la pompe, numărul de orede funcţionare a 

pompelor; 

 nivelele apei în cheson – minim, maxim, de avarie. 

Sunt prevăzute echipamentele pentru transmitere datelor privind funcţionarea şi operarea staţiei. 

Epurarea apelor uzate colectate în localitatea Slobozia se face în staţia de epurare Giurgiu. 

2.10.4.3 Amenajări pentru ape uzate industriale 

Nu este cazul. 

2.10.4.4 Suficienţa datelor 

Având în vedere dezvoltarea şi perioada de exploatare a infrastructurii de apă/canalizare din localitatea 

Slobozia, nivelul de cunoaştere a datelor constitutive ale sistemului existent a fost considerat ca fiind suficient 

pentru definirea infrastructurii. 

2.10.4.5 Concluzii 

În localitatea Slobozia sistemul de alimentare cu apă se prezintă în condiţii corespunzătoare din punct de 

vedere al siguranţei în exploatare şi sănătăţii beneficiarilor. Calitatea şi suficienţa surselor apelor subterane nu 

necesită investiţii în elemente specifice potabilizării sau dezvoltării capacităţii de extracţie. Recente lucrări de 

reabilitare a reţelei de distribuţie au îmbunătăţit calitatea de transport şi distribuţie a reţelei existente. 

2.10.5. Amenajări existente în comuna Adunaţii Copăceni 

2.10.5.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă cele 4 sate din comuna Adunaţii Copăceni şi anume: satul Adunaţii 

Copăceni, Dărăşti Vlaşca, Varlaam şi Mogoşeşti. Sursa de alimentare pentru cele 4 sate amintite mai înainte o 

constituie sursa amplasată în localitatea Varlaam. 
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2.10.5.1.1 Captarea 

Captarea este formată din patru foraje – P1, P2, P3 şi P4 - amplasate pe teritoriul localităţii Varlaam. Accesul la 

forajele P1 şi P2 se face din drumul racordat la drumul de exploatare pertuit, ramificat din DJ nr 412A (DN 5A), 

iar la forajele P3 şi P4 prin intermediul unor accese racordate direct la DJ nr 412A (DN 5A). Debitul necesar a fi 

preluat din sursă este de 22,0 l/s, pentru aceasta fiind necesare 4 foraje, capabile să furnizeze fiecare, debitul 

minim Q=5,5 l/s. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară 

Cabina puţului este o construcţie din beton armat, executată în soluţie constructivă îngropată, cu dimensiunile 

1,80x2,40x2,30 m, accesul în interior făcându-se pe la partea superioară,, printr-o gură de acces de 1,0x1,0 m, 

prevăzută cu capac metalic etanş, necarosabil. Cabina este hidroizolată la exterior, atât la radier cât şi la pereţi 

şi acoperiş; hidroizolaţia este protejată cu zidărie de cărămidă plină, de 7,5 cm grosime. 

2.10.5.1.2 Aducţiunea 

Conductele de aducţiune au următoarele lungimi: 

 de la forajul P1 la căminul CA1 are o lungime de 43 m, Dn90 mm, debit 5,5 l/s; 

 de la forajul P2 la căminul CA2 are o lungime de 131 m, Dn90 mm, debit 5,5 l/s; 

 de la forajul P3 la căminul CA1 are o lungime de 210 m, Dn90 mm, debit 5,5 l/s; 

 de la forajul P4 la căminul CA2 are o lungime de 852 m, Dn90 mm, debit 5,5 l/s; 

 de la căminul CA1 la căminul CA2 are o lungime de 114 m, Dn110 mm, debit 11,0l/s; 

 de la căminul CA2 la staţia de pompare are o lungime de 55 m , Dn140 mm, debit 22,0 l/s. 

Conductele sunt montate îngropat la adâncime de 1,1 m de la generatoarea superioară a conductei la cota 

terenului amenajat. 

2.10.5.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă este amplasată în parte estică a localităţii Varlaam şi este compusă din: un rezervor de 

înmagazinare a apei cu V=600 mc, cu cameră de vane în care sunt amplasate grupurile de pompare pentru 

consumul menajer şi pentru incendiu şi staţia de clorinare. 

2.10.5.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Este de menţionat că 

sunt probleme cu calitatea apei din sursă, prin proiectul prin care a fost executat sistemul de alimentare cu apă 

nefiind prevăzută o staţie de tratare a apei. În aceste condiţii, deşi reţeaua de distribuţie acoperă toată 

suprafaţa celor 4 sate, populaţia nu poate fi conectată la reţeaua de distribuţie, condiţii de calitate a apei 

furnizate nefiind îndeplinite. 

2.10.5.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este prevăzută din conducte de polietilenă de înaltă denistate PEHD cu presiunea 

nominală de 6 bari. 

2.10.6. Amenajări existente în comuna Bucşani 

2.10.6.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă 3 sate din comuna Bucşani şi anume: satul Bucşani, satul Vadul Lat şi 

satul Podişor. Pentru celelalte 4 sate componente (Obedeni, Angheleşti, Goleşti şi Uieşti) este necesară 

extinderea reţelei de distribuţie, pentru fiecare sat în parte. Sursa de alimentare pentru cele 4 sate amintite mai 

înainte o constituie sursa din Bucşani. De asemenea este suficientă capacitatea gospodăriei de apă amplasată 

în Bucşani. 

2.10.6.1.1 Captarea 

Captarea este formată din patru foraje (W1, W2, W3 şi W4) – amplasate în apropierea fostei ferme zootehnice a 

CAP Bucşani, de-o parte şi de alta a drumului de acces la fosta fermă. Unul dintre foraje (W1) se află în incinta 
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gospodăriei de apă, celelalte 3 fiind amplasate în exteriorul gospodăriei de apă. Debitul necesar a fi preluat din 

sursă este de 10,73 l/s, pentru aceasta fiind necesare 4 foraje de 120 m adâncime, capabile să furnizeze 

fiecare, debitul minim Q=2,68 l/s. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară. 

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=2,73 l/s, H=56,0 mCA. P=4,0 kW. 

Instalaţia hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn80 mm; 

 cabina puţ: 

 robinet de reţinere cu sferă şi apometru Dn80 mm; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 2,64x1,74x2,14 m. 

2.10.6.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul până la rezervor şi este executată îngropat, la o adâncime de 0,9 m, 

din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul De160 mm şi o lungime de 21,0 

m. Conductele de legătură de la foraje sunt executate din PEID PE80, PN6 având diametrele De90 mm (L= 

553,0 m) şi De125 mm (L= 213,0 m). 

2.10.6.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă este amplasată în fosta fermă zootehnică, la nord – vest de captare, şi cuprinde: forajul W1, 

un rezervor de înmagazinare a apei, staţia de pompare, staţia de clorare, bazin vidanjabil şi alte utilităţi 

necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi alei, reţele în incintă, gard 

şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie monobloc”. Dimensiunile 

generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Clădirea este aşezată pe o fundaţie de beton 

armat, fiind dotată cu toate utilităţile (sanitare, iluminat, încălzire). Funcţie de destinaţia lor, încăperile 

componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), biroul personalului 

de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 (1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 

2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 44,0x50,0 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei cu un volum V=600 m
3
 (volum util 566 m

3
) – care asigură rezerva 

de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a 

consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este executat suprateran având 

suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; este amplasat pe o fundaţie 

de beton armat în imediata vecinătate a clădirii staţiei de pompare – clorare; rezervorul este prevăzut 

cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord 

golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=16,02 l/s, H=32,0 mCA, P=7,5 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 l/s, 

H=34 mCA, P=5,5 kW pentru incendiu; parametrii la care funcţionează grupul de pompare sunt 

Q=16,02 + 10,0 l/s, H=32,0 mCA această staţie asigură ridicarea presiunii apei înmagazinate în 

rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA (presiunea maximă de 60 mCA) – presiune 

disponibilă în condiţii normale de exploatare – la oricare din cişmele şi minim 7 mCA – în cazul 

apariţiei unui incendiu - la hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de pompare este echipat cu un 

recipient cu volumul V=750 l care menţine presiunea constantă în reţea şi reduce numărul de 

porniri/opriri ale pompelor; echipamentele sunt dotate cu vane de izolare, filtre de impurităţi, clapeţi 

de reţinere, panou de comanda şi control. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat în afara incintei 

gospodăriei de apă. 
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Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de aspiraţie a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de refulare a apei care face legătura între staţia de pompare şi reţeaua de distribuţie, 

De200 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.6.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum – pentru un debit Q=10,73 l/s - 

cu capacitatea de 38,62 g Cl2/h (valoarea de dimensionare a apartului de clorare); soluţia tehnică 

adoptată este de a injecta clorul în conducta de aducţiune, înainte de intrarea în rezervor; staţia de 

clorare are dimensiunile în plan 1,60x2,45 m şi o înălţime de 3,0 m; staţia este echipată cu un panou 

de clorare Qmax=1000 mg/ m
3
, electropompă centrifugală CHV2-40 şi 2 recipienţi verticali tip butelie 

cu capacitatea de 50 kg; camera instalaţiei de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru 

neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile defecte s-a prevăzut un recipient de neutralizare din 

oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia 

defectă fiind scufundată în acest recipient; recipientul de neutralizare este o cuvă din oţel nevopsit la 

interior şi negalvanizat, poziţionat în interiorul staţiei de clorare. 

2.10.6.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localităţi. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă, se îndreaptă spre drumul DN 61, până la intersecţia cu acesta de 

unde se ramifică pe cele două direcţii ale drumului străbătând întreaga lungime a satelor Bucşani şi Vadu Lat. 

În dreptul intersecţie drumurilor DN 61 cu DJ412A, reţeaua se ramifică pentru a alimenta satul Podişor. Pe 

reţeaua comunei Bucşani au fost prevăzuţi 5 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului, 10 vane de 

golire şi 20 vane (ventile) de aerisire. Pe reţeaua de distribuţie au fost prevăzute vane de separaţie pentru 

porţiuni de 600,0 m ale ramurilor cu diametrul mai mare de 100 mm şi la capătul amonte al fiecărei ramificaţii cu 

o lungime mai mare de 300 m. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de înaltă densitate PEID 

Pn6 şi are o lungime totală, pentru alimentarea cu apă a satelor Bucşani, Vadu Lat şi Podişor, de 17.168,0 m, 

având diametre de De32 mm (L=239,0 m), De63 mm (L=5.745,0 m), De75 mm (L=973,0 m), De90 mm 

(L=2.112,0 m), De110 mm (L=2.096,0 m), De125 mm (L=4.592,0 m), De200 mm (L=364,0 m), De225 mm 
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(L=1.047,0 m). Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 76% pentru satul 

Bucşani, cca. 82% pentru satul Vadu Lat şi 78% pentru satul Podişor. 

2.10.7. Amenajări existente în comuna Bulbucata 

2.10.7.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satul Bulbucata din comuna Bulbucata. 

2.10.7.1.1 Captarea 

Captarea este formată din două foraje, amplasate în partea de sud a localităţii Bulbucata pe un teren aflat în 

posesia Consiliului Local; debitul necesar a fi preluat din sursă este de 5,14 l/s, pentru aceasta fiind necesare 2 

foraje de 120 m adâncime. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 1430,0 

m
2
. Forajul este echipat cu pompă submersibilă având caracteristicile Q=2,57 l/s, H=66,0 mCA. P=3,0 kW. 

Instalaţia hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn80 mm; 

 cabina puţ: 

 robinet cu sferă, supapă unisens, filtru de impurităţi şi apometru Ø 2”; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 2,64x1,74x2,14 m. 

2.10.7.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la ultimul foraj până la rezervorul de înmagazinare şi este 

executată îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, 

având diametrul De90 mm şi o lungime de 16,0 m. Conductele de legătură dintre foraje sunt executate din 

tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6 având diametrul De75 mm (L=302,0 m). 

2.10.7.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă, cu dimensiunile în plan de 42,50 x 40,00 m, cuprinde: un rezervor de înmagazinare a apei, 

staţia de pompare, staţia de clorare, staţia de tratare şi bazin vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare 

(tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), 

toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 

10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Clădirea este aşezată pe o fundaţie de beton armat, fiind dotată cu toate 

utilităţile (sanitare, iluminat, încălzire). Funcţie de destinaţia lor, încăperile componente au următoarele 

suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), biroul personalului de supraveghere - 4,61 m

2
 

(2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m
2
 (1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 2,70 m

2
 (1,20x2,25m). 

Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 40,0x42,5 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei cu un volum V=400 m
3
 (volum util 364,0 m

3
)– care asigură 

rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare 

a consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este executat suprateran având 

suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; este amplasat pe o fundaţie 

de beton armat; rezervorul este prevăzut cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă 

brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie constantă având 

caracteristicile: Q=12,21 l/s, H=14,0 mCA, P=3,0 kW; această staţie asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA (presiunea maximă de 60 mCA) 

– presiune disponibilă în condiţii normale de exploatare – şi de minim 7,0 mCA – presiune disponibila 

în condiţiile apariţiei unui incendiu - la oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul 

de pompare este echipat cu 2 recipienţi cu volumul V=750 l fiecare care menţin presiunea constantă 
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în reţea şi reduc numărul de porniri/opriri ale pompelor; echipamentele sunt dotate cu vane de 

izolare, filtre de impurităţi, clapeţi de reţinere, panou de comanda şi control. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, ăn 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de aspiraţie a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de refulare a apei care face legătura între staţia de pompare şi reţeaua de distribuţie, 

De200 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.7.1.4 Tratarea apei 

Sursa de apă din Bulbucata indică valori ridicate ale amoniului fiind necesară o staţie de tratare pentru a reduce 

concentraţia amoniului sub limita admisă (2,24 – 2,34 mg/l faţă de limita legală admisă de max. 0,01 mg/l), 

ceea ce a condus la necesitatea unei staţii de tratare – pentru un debit de 5,5 l/s - care este amplasată lângă 

rezervor, pe parte opusă staţiei de pompare. Eliminarea azotului amoniacal se rezolvă cu ajutorul procesului de 

clorinare prin formarea cloraminei. In final era loc eliminarea tricloraminei ce are ca rezultat compuşi finali 

multipli (azot gazos, nitrţi, etc). Consecinţa acestei reacţii este efectul de break-point care ăn cazul compuşilor 

amoniacacli se rezolvă prin adăugarea de 7 mg/l de clor pentru fiecare mg/l de compuşi amoniacali. Instalaţia 

prevăzută foloseşte clorinarea împreună cu filtrarea mecanico-fizică pentru furnizarea unei ape care pe lângă 

eliminarea azotului amoniacal asigură şi calitatea organoleptică corespunzătoare. Ansamblul de îndepărtare a 

amoniului cuprinde: 

 2 pompe clorinare (1+1); 

 Recipient – Filtru UF 48; 

 Recipient – Filtru UR 48; 

 Panou de comandă şi accesorii (vane cu membrană, debitmetre, etc). 

Apa brută urmează 3 faze: 

 Faza I – apa clorinată pătrunde de sus în jos în filtrul UF 48 dispersându-se în materialul de filtrare 

unde are loc reţinerea substanţelor din apă în materialul filtrant; 

 Faza II – apa filtrată din faza I este direcţionată in filtru UR 48 unde clorul în exces este reţinut în porii 

de carbon, concepuţi pentru a avea o suprafaţă foarte mare de contact iar de aici este transferată în 

rezervor; 
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 Faza III – spălarea în contracurent a celor două filtre. 

Sistemul funcţionează automat fiind controlat de un programator. 

Staţia de clorinare este amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, 

tabloul electric, camera personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera 

buteliilor de clor şi un grup sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum – pentru debitul Q=5,14 l/s - cu 

capacitatea de 18,5 g Cl2/h (valoarea de dimensionare a apartului de clorare); staţia de clorare are 

dimensiunile în plan 1,60x2,45 m şi o înălţime de 3,0 m; camera instalaţiei de clorare are acces 

numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile defecte s-a prevăzut în 

interiorul camerei aparatelor de clorare o cuvă din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu 

soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest. 

2.10.7.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localităţi. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă, coboară în sat pe drumul comunal din zonă, până la intersecţia 

cu drumul judeţean DJ 411, unde se ramifică pe cele două direcţii ale acestuia. Pe drumul judeţean, traseul 

străbate întreaga lungime a satului, reţeaua de distribuţie prezentând ramificaţii pe strazile laterala astfel încât 

să acopere toţi consumatorii. Pentru traseul reţelei de distribuţie au fost prevăzuţi 3 hidranţi. Reţeaua de 

distribuţie este executată din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală de 6.724 m, având 

diametre de De32 mm (L=109,0 m), De63 mm (L=3.185,0 m), De75 mm (L=993,0 m), De90 mm (L=1.024,0 m), 

De110 mm (L=545,0 m), De125 mm (L=204,0 m) şi De160 mm (L=664,0 m). Gradul de conectare al 

consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 25%. 

2.10.8. Amenajări existente în comuna Buturugeni 

2.10.8.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Buturugeni şi Poşta din comuna Buturugeni. 

2.10.8.1.1 Captarea 

Captarea este formată din două foraje (W1 şi W2), debitul necesar a fi preluat din sursă este de 8,76 l/s, pentru 

aceasta fiind necesare 2 foraje de 234 m adâncime. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de 

protecţie sanitară de 70,0 x 40,0 m. Forajele sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile 

Q=4,38 l/s, H=74,3 mCA. P=5,5 kW. Instalaţia hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn65 mm; 

 cabina puţului: 

 robinet de reţinere cu clapă şi apometru Dn65 mm; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 1,50x2,40x1,90 m. 

2.10.8.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la foraje până la rezervorul de înmagazinare şi străbate 

zonele de protecţie sanitară ale forajului W1 şi a gospodăriei de apă; este executată îngropat, la o adâncime de 

0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul De110 mm şi o lungime de 

63,0 m. Conductele de legătură dintre foraje sunt executate din din tuburi de polietilenă de înaltă densitate 

PEID PE80, Pn6, având diametrul De75 mm şi o lungime de 268,0 m. 
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2.10.8.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: un rezervor de înmagazinare a apei, staţia de clorare, staţia de pompare, bazin 

vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi 

alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie 

monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Clădirea este aşezată 

pe o fundaţie de beton armat, fiind dotată cu toate utilităţile (sanitare, iluminat, încălzire). Funcţie de destinaţia 

lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), 

biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 (1,60x2,25m) şi 

grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 70,0x40,0 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei cu un volum V=500 m
3
 (volum util 462 m

3
) – care asigură rezerva 

de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a 

consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este executat suprateran având 

suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; este amplasat pe o fundaţie 

de beton armat; rezervorul este prevăzut cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă 

brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie constantă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=12,74 l/s, H=49 mCA, P=11,0 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 l/s, 

H=41 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; parametrii la care funcţionează grupul de pompare sunt 

Q=12,74 + 10,0 l/s, H=49,0 mCA această staţie asigură ridicarea presiunii apei înmagazinate în 

rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA (presiunea maximă de 60 mCA) – presiune 

disponibilă în condiţii normale de exploatare – la oricare din cişmele şi minim 7 mCA – în cazul 

apariţiei unui incendiu - la hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de pompare este echipat cu 2 

recipienţi cu volumul V=750 l fiecare care menţin presiunea constantă în reţea şi reduc numărul de 

porniri/opriri ale pompelor; echipamentele sunt dotate cu vane de izolare, filtre de impurităţi, clapeţi 

de reţinere, panou de comanda şi control. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, în 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De110 mm; 

 conducta de aspiraţie a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de refulare a apei care face legătura între staţia de pompare şi reţeaua de distribuţie, 

De200 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 
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proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.8.1.4 Tratarea apei 

Apa captată din foraje indică valori ridicate ale amoniului fiind necesară o staţie de tratare pentru a reduce 

concentraţia amoniului sub limita admisă (4,5 mg/l faţă de limita legală admisă de max. 0,01 mg/l), ceea ce 

condus la necesitatea unei staţii de tratare – pentru un debit de 9,0 l/s - care este amplasată lângă rezervor, pe 

parte opusă staţiei de pompare. Eliminarea amoniului este un proces simplu de adsorbţie pentru a scădea 

conţinutul amoniacului din apa potabilă. Se utilizează sistemul de stripare cu turn cu contracurent în care aerul 

intră prin deschiderile din partea inferioară, în timp ce apa potabilă este pompată la vărful turnului. Amoniacul 

liber (NH3) este îndepărtat din picăturile de apă în fluxul de aer, iar apoi eliberat în atmosferă. Operaţia este 

relativ simplă şi nu afectează fluctuaţia apei potabile dacă pH-ul şi temperatura aerului rămân constante. 

Striparea amoniacului este o procedură mecanică şi nu duce la spălare în sens invers sau regenerare, şi nu 

este afectată de compuşi toxici care pot întrerupe funcţionarea unui sistem biologic. Eficienţa stripării 

amoniacului depinde foarte mult de temperatura aerului şi de proporţiile aer / apă. Eficienţa scade semnificativ 

odată cu scăderea temperaturii – la 20
o
C eficienţa este de 90 până l 95%, în timp ce la o temperatură de 10

o
C 

eficienţa scade la 75%. Temperatura de lucru este în cazul acesta de 25
o
C±5

o
C. Staţia de tratare este 

amplasată într-un container amplasat pe o fundaţie de beton cu dimensiunile 3,20x2,60 m. Pompele pentru 

pomparea apei la vârful turnului şi respectiv pentru pomparea apei tratate în rezervor au următoarele 

caracteristici Q=4,38 l/s, H=74,3 m. 

Staţia de clorinare este amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, 

tabloul electric, camera personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera 

buteliilor de clor şi un grup sanitar. Camera staţiei de clorare are o suprafaţă de 3,60 m
2
 (1,60x2,25m). 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum – pentru debitul Q=16,58 l/s - 

cu capacitatea de 31,5 g Cl2/h (valoarea de dimensionare a apartului de clorare); camera instalaţiei 

de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile 

defecte s-a prevăzut în interiorul camerei aparatelor de clorare o cuvă din oţel cu dimensiunile 1,60 x 

0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în 

acest. 

2.10.8.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă toate străzile din localitate. Traseul reţelei de distribuţie 

începe la limita gospodăriei de apă şi străbate toate străzile din localitate care cuprind consumatori casnici, 

unităţi public sau comerciale. Pe reţeaua satului Buturugeni au fost prevăzuţi 5 hidranţi subterani pentru 

combaterea incendiului şi de asemenea 2 vane (ventile) de aerisire. Reţeaua de distribuţie este executată din 

polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, pentru alimentarea cu apă a satului de 7.883,0 

m, având diametre de De32 mm (L=113,0 m), De63 mm (L=3.885,0 m), De75 mm (L=98,0 m), De90 mm 

(L=221,0 m), De110 mm (L=21,0m), De125 mm (L=424,0m), De160 mm (L=954,0 m), De180mm (L=2.167,0 

m). Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 51%. Reţeaua de distribuţie 

pentru satul Poşta, având o lungime de cca. 3,0 km, a fost realizată din Bugetul Local iar gradul de conectare la 

reţea este de cca. 24%. 

2.10.9. Amenajări existente în comuna Comana 

2.10.9.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă numai satul Comana. 

2.10.9.1.1 Captarea 

Captarea este formată din patru foraje (W1, W2, W3 şi W4) – amplasate în liziera de pădure situată la este de 

satul Comana, paralel cu drumul local de exploatare. Debitul necesar a fi preluat din sursă este de 7,85 l/s, 

pentru aceasta fiind necesare 4 foraje de 65 m adâncime, capabile să furnizeze fiecare debitul minim Q=1,97 

l/s. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 2800 m
2
 (70,0 x 40,0 m). 
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Forajele sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=1,96 l/s, H=64,6 mCA. P=2,2 kW. 

Instalaţia hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn50 mm; 

 cabina puţ: 

 robinet de reţinere cu sferă şi apometru Dn50 mm; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 1,74x2,64x2,14 m. 

2.10.9.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la forajul W3 până la rezervor şi este executată îngropat, la o 

adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul De110 mm şi 

o lungime de 24,0 m. Conductele de legătură între foraje sunt executate din PEID PE80, având diametrul De90 

mm (L=585,50 m) şi De110 mm (L=236,50 m). 

2.10.9.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă este amplasată adiacent zonei de protecţie sanitară a forajului W3 şi cuprinde: un rezervor 

de înmagazinare a apei, staţia de clorare, bazin vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general 

de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind 

amenajate într-o clădire tip “construcţie monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o 

înăţime de 3,0 m. Clădirea este aşezată pe o fundaţie de beton armat, fiind dotată cu toate utilităţile (sanitare, 

iluminat, încălzire). Funcţie de destinaţia lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei 

de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), biroul personalului de supraveghere - 4,61 m

2
 (2,05x2,25m), camera 

staţiei de clorare - 3,60 m
2
 (1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 2,70 m

2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale 

incintei gospodărie de apă sunt 40,0x45,0 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei cu un volum V=500 m
3
 (volum util V=462 m

3
) – care asigură 

rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare 

a consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este executat suprateran având 

suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; este amplasat pe o fundaţie 

de beton armat; sunt prevăzute toate conductele tehnologice necesare exploatării – din oţel inox; 

rezervorul este prevăzut cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă brută, racord 

plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, în 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De110 mm; 

 conducta de alimentare cu apă a reţelei de distribuţie care face legătura între rezervor şi reţeaua de 

distribuţie, De160 mm (alimentare gravitaţională); 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare a apei 

pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 
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Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.9.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum – pentru un debit Q=7,85 l/s - 

cu capacitatea de 28,26 g Cl2/h (valoarea de dimensionare a apartului de clorare); soluţia tehnică 

adoptată este de a injecta clorul în conducta de aducţiune; staţia de clorare are dimensiunile în plan 

1,60x2,45 m şi o înălţime de 3,0 m; staţia este echipată cu un panou de clorare Qmax=1000 mg/ m
3
, 

electropompă centrifugală CHV2-40 şi 2 recipienţi verticali tip butelie cu capacitatea de 50 kg; 

camera instalaţiei de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor 

de la buteliile defecte s-a prevăzut un recipient de neutralizare din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 

0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest 

recipient; recipientul de neutralizare este o cuvă din oţel nevopsit la interior şi negalvanizat, poziţionat 

în interiorul staţiei de clorare. 

2.10.9.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localitate. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă, intră pe drumul de lizieră a aăduri Comana până la DJ411 şi se 

îndreaptă spre centrul comunei, subtraversând calea ferată şi pârâul paralel cu aceasta. În continuarea reţeaua 

se ramifică pe cele două direcţii ale drumului străbătând întreaga lungime a satului Comana. Pe reţeaua de 

distribuţie au fost prevăzute vane de separaţie pentru porţiuni de 600,0 m ale ramurilor cu diametrul mai mare 

de 100 mm şi la capătul amonte al fiecărei ramificaţii cu o lungime mai mare de 300 m. Pe reţeaua satului 

Comana au fost prevăzuţi 5 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului, 7 vane de golire şi 1 vană (ventil) 

de aerisire. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime 

totală, de 8.345,50 m, având diametre de De32 mm (L=147,50 m), De63 mm (L=5.100,0 m), De75 mm 

(L=552,0 m), De90 mm (L=762,0 m), De125 mm (L=433,0 m), De160 mm (L=906,0 m) şi De180mm (L=241,0 

m) şi De180mm (L=204,0 m) având Pn10. Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este 

de cca. 93%. 

2.10.10. Amenajări existente în comuna Frăteşti 

2.10.10.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Frăteşti şi Remuş din comuna Frăteşti. 

2.10.10.1.1 Captarea 

Captarea este formată din trei foraje (W1, W2, şi W3 ) amplasate pe partea stângă a drumului DC116, traseul 

Frăteşti - Cetatea; debitul necesar a fi preluat din sursă este de 16,07 l/s, pentru aceasta fiind necesare 3 foraje 

de 180 m adâncime. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 2800 m
2
 

(70,0 x 40,0 m). Forajele sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=6,5 l/s, H=60,0 mCA. 

Instalaţia hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn100 mm; 

 robinet de reţinere cu clapă şi apometru Dn100 mm; 
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 racord pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat, executată în soluţie 

constructivă îngropată. 

2.10.10.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la cabina ultimului foraj până la rezervor şi este executată 

îngropat, la o adâncime de 0,8 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De200 mm şi o lungime de 50,0 m. Conductele de legătură între foraje sunt executate din PEID PE80, având 

diametrul De125 mm (L=141,0 m), De160 mm (L=113,0 m) 

2.10.10.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă amplasată lângă captare (la nord-este de frontul de captare) şi cuprinde: două rezervoare 

de înmagazinare a apei, staţia de clorare, staţia de pompare, bazin vidanjabil şi alte utilităţi necesare în 

exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de 

acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii 

sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Clădirea este aşezată pe o fundaţie de beton armat, fiind dotată cu 

toate utilităţile (sanitare, iluminat, încălzire). Funcţie de destinaţia lor, încăperile componente au următoarele 

suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), biroul personalului de supraveghere - 4,61 m

2
 

(2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m
2
 (1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 2,70 m

2
 (1,20x2,25m). 

Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 40,0x45,0 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei – 2 bucăţi cu un volum V=500 m
3
 (volum util V=462 m

3
) – care 

asigură rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă, rezerva de avaria şi 

diferenţa dintre volumul necesar pentru combaterea incendiului şi rezerva de avarie; rezervorul este 

de formă cilindrică, sunt executate suprateran având suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel 

galvanizat şi fiind izolate; sunt amplasate pe o fundaţie de beton armat; sunt prevăzute toate 

conductele tehnologice necesare exploatării – din oţel inox; rezervoarele sunt prevăzute cu toate 

racordurile necesare (din oţel inox): racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi 

racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (3+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=14,9 l/s, H=49 mCA, P=7,5 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 l/s, 

H=47 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; această staţie asigură ridicarea presiunii apei înmagazinate 

în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă – la oricare din cişmele 

şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de pompare este echipat cu un recipient cu volumul 

V=1000 l care menţine presiunea constantă în reţea şi reduce numărul de porniri/opriri ale grupului 

de pompare. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, ăn 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De110 mm; 

 conducta de alimentare cu apă a reţelei de distribuţie care face legătura între rezervor şi reţeaua de 

distribuţie, De160 mm (alimentare gravitaţională); 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare a apei 

pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul vidanjabil. 
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Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.10.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum pentru un debit de 19,5 l/s 

pentru o capacitatea de 70,20 g Cl2/h; staţia de clorare are o suprafaţă de 3,60 m
2
; camera instalaţiei 

de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile 

defecte s-a prevăzut în interiorul camerei aparatelor de clorare un bazin de neutralizare din oţel cu 

dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă 

fiind scufundată în acest bazin. 

2.10.10.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localitate. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă, se îndreaptă spre drumul DC 116, până la intersecţia cu acesta, 

unde se ramifică spre satul Frăteşti şi în sens opus, spre Remuş. Pe reţeaua celor două sate au fost prevăzuţi 

5 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de 

înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, de 25.097 m, având diametre de De32 mm (L=160,0 m), 

De40 mm (L=7.573,0 m), De50 mm (L=7.000,0 m), De63 mm (L=4.060,0 m), De75 mm (L=1.358,0 m), De90 

mm (L=1.984,0 m), De110 mm (L=733,0 m), De125 mm (L=553,0 m), De160 mm (L=2.000,0 m), De200 mm 

(L=1.346,0 m) şi De250 mm (L=120,0 m). Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este 

de cca. 20% pentru satul Frăteşti şi de cca. 37% pentru comuna Remuş. 

2.10.11. Amenajări existente în comuna Ghimpaţi 

2.10.11.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Ghimpaţi, Copaciu şi Naipu din comuna Ghimpaţi. 

2.10.11.1.1 Captarea 

Alimentarea cu apă a localităţii Ghimpaţi se face din sursă subterană prin 2 foraje amplasate la nord-vest de 

localitate; debitul necesar a fi preluat din sursă este de 2x4,50 l/s, pentru aceasta fiind necesare 2 foraje de 70 

m adâncime, echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=4,5 l/s, H=64,6 mCA. P=2,2 kW. 

Alimentarea cu apă a localităţilor Copaciu şi Naipu se face din sursă subterană prin 3 foraje amplasate la nord 

de localitatea Copaciu; debitul necesar a fi preluat din sursă este de 4x2,90 l/s, pentru aceasta fiind necesare 3 

foraje de 82 m adâncime. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 2800 m
2
 

(70,0 x 40,0 m). 
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2.10.11.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la ultimul foraj până la rezervor şi este executată îngropat 

din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul De110 mm şi o lungime de 202,0 

m pentru alimentarea localităţii Ghimpaţi şi 560 m pentru alimentarea localităţilor Copaciu şi Naipu. 

2.10.11.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăriile de apă cuprind: un rezervor de înmagazinare a apei, staţia de clorare, staţia de pompare şi alte 

utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi alei, reţele în 

incintă, gard şi poartă de acces): 

 Rezervoarele de înmagazinare a apei cu un volum V=400 m
3
 (pentru localitatea Ghimpaţi), V=700 m

3
 

(pentru localitatea Copaciu şi Naipu) – care asigură rezerva de apă pentru compensarea variaţiei 

orare a consumului de apă, rezerva de avaria şi diferenţa dintre volumul necesar pentru combaterea 

incendiului şi rezerva de avarie; rezervoarele sunt de formă cilindrică şi sunt executate din beton 

armat, cu hidroizolaţie corespunzătoare; sunt prevăzute toate conductele tehnologice necesare 

exploatării – din oţel inox; rezervoarele sunt prevăzute cu toate racordurile necesare (din oţel inox): 

racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţiile de pompare în reţeaua de distribuţie – există două staţii de pompare (pentru Ghimpaţi şi 

Copaciu) echipate cu pompe orizontale performante; staţia de pompare pentru Ghimpaţi este 

echipată cu 2 pompe având: Q=5,5 l/s, H=43 mCA, P=7,5 kW pentru consumul de bază şi respectiv 

Q=10 l/s, H=47 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; staţia de pompare pentru Copaciu şi Naipu este 

echipată cu 2 pompe având: Q=5,5 l/s, H=49 mCA, P=7,5 kW pentru consumul de bază şi respectiv 

Q=10 l/s, H=47 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; aceste staţii asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervoare pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă – la 

oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie şi de 7,0 mCA – presiune disponibilă – la 

oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie. 

2.10.11.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare pentru localitatea 

Ghimpaţi şi o staţie de clorinare pentru localităţile Copaciu şi Naipu. Staţiile de clorinare sunt amenajate într-o 

clădire tip “construcţie monobloc” care cuprind staţia de pompare, tabloul electric, camera personalului de 

supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup sanitar. Staţiile de 

clorare sunt alcătuite din camera de clorare, depozitul de butelii şi un hol; construcţia staţiilor de clorare vor 

avea dimensiunile în plan de 4,65x4,00 m şi o înălţime de 2,75 m. 

 Staţia de clorare pentru Ghimpaţi este echipată cu 1+1 aparate de dozare cu hipoclorit pentru un 

debit de 19,5 l/s pentru o capacitatea de 70,20 g Cl2/h; staţia de clorare are o suprafaţă de 3,60 m
2
; 

camera instalaţiei de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor 

de la buteliile defecte s-a prevăzut în interiorul camerei aparatelor de clorare un bazin de neutralizare 

din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia 

defectă fiind scufundată în acest bazin; 

 Staţia de clorare pentru Copaciu si Naipu este echipată cu 1+1 aparate de dozare cu hipoclorit 

pentru un debit de 19,5 l/s pentru o capacitatea de 70,20 g Cl2/h; staţia de clorare are o suprafaţă de 

3,60 m
2
; camera instalaţiei de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea 

scăpărilor de clor de la buteliile defecte s-a prevăzut în interiorul camerei aparatelor de clorare un 

bazin de neutralizare din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi 

sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest bazin. 

2.10.11.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă toate străzile din localităţi, astfel încât să se asigure apa 

potabilă tuturor consumatorilor din cele 3 localităţi. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de 

înaltă densitate şi are o lungime totală, de 41.120 m. Reţeaua de distribuţie a localităţii Ghimpaţi are o lungime 

de 17.120,0 m având diametre de De110 mm (L=34.910 m), De125 mm (L=7.930 m), De160 mm (L=5.570 m) 

şi De250 mm (L=600 m). Reţeaua de distribuţie a localităţii Copaciu şi Naipu are o lungime de 24.000,0 m 
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având diametre de De110 mm (L=34.910 m), De125 mm (L=7.930 m), De160 mm (L=5.570 m) şi De250 mm 

(L=600 m). Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 49% pentru satul 

Ghimpaţi şi de cca. 43% pentru satele Copaciu si Naipu. 

2.10.12. Amenajări existente în comuna Gogoşari 

2.10.12.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satul Gogoşari din comuna Gogoşari. 

2.10.12.1.1 Captarea 

Captarea este formată dintr-un foraj, debitul necesar a fi preluat din sursă este de 5,88 l/s, pentru aceasta fiind 

necesar 1 foraj de 420 m adâncime. Forajul este prevăzut, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 

70,0 x 40,0 m. Forajul sunt echipat cu pompă submersibilă având caracteristicile Q=5,88 l/s, H=101 mCA. 

P=9,2 kW. Instalaţia hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn80 mm; 

 cabina puţ: 

 robinet de reţinere cu clapă şi apometru Dn80 mm; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 1,50x2,40x1,90 m. 

2.10.12.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la foraj până la rezervorul de înmagazinare şi străbate 

zonele de protecţie sanitară ale forajului W1 şi a gospodăriei de apă; este executată îngropat, la o adâncime de 

0,8 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul De90 mm şi o lungime de 

45,0 m. 

2.10.12.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: un rezervor de înmagazinare a apei, staţia de clorare, staţia de pompare, bazin 

vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi 

alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie 

monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Funcţie de destinaţia 

lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), 

biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 (1,60x2,25m) şi 

grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodăriei de apă sunt 70,0x40,0 m şi 

include zona de protecţie sanitară pentru forajul W1: 

 Rezervorul de înmagazinare a apei cu un volum V=400 m
3
 (volum util 364 m

3
 ) – care asigură 

rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare 

a consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este executat suprateran având 

suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; este amplasat pe o fundaţie 

de beton armat; rezervorul este prevăzut cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă 

brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie constantă având 

caracteristicile: Q=11,72 l/s, H=31,0 mCA, P=5,5 kW; această staţie asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă în condiţii 

normale de exploatare – şi un minim de 7,0 mCA în cazul apariţiei unui incendiu - la oricare din 

cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de pompare este echipat cu 2 recipienţi cu 

volumul V=750 l fiecare care menţin presiunea constantă în reţea şi reduc numărul de porniri/opriri 

ale pompelor; echipamentele sunt dotate cu vane de izolare, filtre de impurităţi, clapeţi de reţinere, 

panou de comanda şi control. 
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În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat în afara incintei 

gospodăriei de apă, în afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De100 mm; 

 conducta de plecare a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De150 mm; 

 conducta de plecare a apei din staţia de pompare spre reţeua de distribuţie, De160 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De100 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.12.1.4 Tratarea apei 

Apa captată din foraje indică o depăşire a concentraţiei de hidrogen sulfurat H2S (2,8mg/l faţă de limita legală 

admisă de max. 0,1 mg/l), ceea ce condus la necesitatea unei staţii de tratare – pentru un debit de 5,60 l/s - 

care este amplasată înaintea rezervorului, pe parte stângă a drumului de acces în incinta gospodărie de apă. 

Eliminarea H2S din apă se face folosind o concentraţie foarte mare de clor (de circa 20-30 ori mai mare decât în 

cazul dezinfectării obişnuite) pentru a trasforma, într-o primă fază, hidrogenul sulfurat dizolvat din apă, în sulf 

solid. Pentru dozarea clorului instalaţia de clorare are o capacitate de 24,8 mg/l. Flocoanele de sulf formate ca 

urmare a reacţie sunt reţinute cu ajutorul unui filtru multimedia dotat cu un programator electronic care 

acţionează un grup de vane pneumatice ce determină schimbarea sensului de curgere şi spălarea periodică a 

filtrului. Filtrul este instalat într-un container termoizolat şi încălzit, dotat cu flanşe pentru intrarea şi ieşirea apei, 

container aşezat pe o fundaţie de beton. 

Staţia de clorinare este amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, 

tabloul electric, camera personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera 

buteliilor de clor şi un grup sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum – pentru un debit de 5,88 l/s - 

cu capacitatea de 21,2 g Cl2/h (valoarea de dimensionare a apartului de clorare); soluţia tehnică 

adoptată este de a injecta clorul în conducta de aducţiune, înainte de intrarea în rezervor; staţia de 

clorare are dimensiunile în plan 1,60x2,45 m şi o înălţime de 3,0 m; camera instalaţiei de clorare are 

acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile defecte s-a 

prevăzut în interiorul camerei aparatelor de clorare un bazin de neutralizare din oţel cu dimensiunile 

1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată 

în acest bazin. 
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2.10.12.1.5  Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localitate. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă şi străbate toate străzile din localitate care cuprind consumatori 

casnici, unităţi public sau comerciale. Pe reţeaua satului Gogoşari au fost prevăzuţi 3 hidranţi subterani pentru 

combaterea incendiului şi 4 vane de aerisire. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de înaltă 

densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, pentru alimentarea cu apă a satului de 5.202 m, având diametre de 

De32 mm (L=48,0 m), De63 mm (L=2.720 m), De75 mm (L=652 m), De110 mm (L=638 m), De125 mm (L=300 

m), De140 mm (L=402 m) şi De160 mm (L=442 m). Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de 

distribuţie este de cca 51%. 

2.10.13. Amenajări existente în comuna Grădinari 

2.10.13.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Grădinari, Tântava şi Zorile, din cadrul comunei Grădinari. 

2.10.13.1.1 Captarea 

Captarea este formată din patru foraje (W1, W2, W3 şi W4) – amplasate pe un teren din proprietatea primăriei 

Grădinari. Debitul necesar a fi preluat din sursă este de 14,44 l/s, pentru aceasta fiind necesare 4 foraje de 100 

m adâncime. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară. Forajele sunt echipate 

cu pompe submersibile având caracteristicile Q=3,61 l/s, H=50 mCA. P=3,0 kW. Instalaţia hidraulică aferentă 

forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn80 mm; 

 cabina puţului: 

 robinet de reţinere cu sferă şi apometru Dn65 mm; 

 racord pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 1,50x2,40x1,90 m. 

2.10.13.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la frontul de captare până la rezervor şi este executată 

îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De160mm (L=96,0 m). Conductele de legătură între foraje sunt executate din PEID PE80, având diametrul 

De110 mm (L=623 m) şi De160mm (L=577 m). 

2.10.13.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: două rezervoare de înmagazinare a apei, staţia de clorare, staţia de pompare, 

bazin vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri 

şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie 

monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Funcţie de destinaţia 

lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), 

biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 (1,60x2,25m) şi 

grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodăriei de apă sunt 63,0x40,0 m. 

 Rezervoarele de înmagazinare a apei – 2 bucăţi - cu un volum V=400 m
3
 (volum util 364 m

3
 ) – care 

asigură rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea 

variaţiei orare a consumului de apă; rezervoarele de formă cilindrică, sunt executate suprateran 

având suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolate; sunt amplasate pe 

o fundaţie de beton armat; rezervoarele sunt prevăzute cu toate racordurile necesare (din oţel inox): 

racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 
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caracteristicile: Q=20,72 l/s, H=44 mCA, P=15,0 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 l/s, 

H=41 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; această staţie asigură ridicarea presiunii apei înmagazinate 

în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă în condiţii normale de 

exploatare – la oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de pompare este 

echipat cu 1 recipient de hidrofor cu volumul V=500 l care menţine presiunea constantă în reţea şi 

reduce numărul de porniri/opriri ale pompelor; echipamentele sunt dotate cu vane de izolare, filtre de 

impurităţi, clapeţi de reţinere, panou de comanda şi control. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, în 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De200 mm; 

 conducta de plecare a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De200 mm; 

 conducta de plecare a apei din staţia de pompare spre reţeua de distribuţie, De200 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De100 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De200 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.13.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. Camera staţiei de clorare are o suprafaţă de 3,60 m
2
 (1,60x2,25m). 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum – pentru un debit Q=14,44 l/s - 

cu capacitatea de 51,98 g Cl2/h (valoarea de dimensionare a apartului de clorare); staţia de clorare 

are dimensiunile 1,6 x 2,25 m; camera instalaţiei de clorare are acces numai din afara clădirii; pentru 

neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile defecte s-a prevăzut în interiorul camerei aparatelor de 

clorare un bazin de neutralizare din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat 

de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest bazin. 

2.10.13.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din cele 3 localităţi. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apăşi prezintă ramificaţii pe străzile laterale ale satelor Grădinari, 

Tântava şi Zorile. Pe reţeaua de alimentare cu apă au fost prevăzuţi 5 hidranţi subterani pentru combaterea 

incendiului, 3 vane de golire şi 6 vane (ventile) de aerisire. Reţeaua cuprinde vane de separaţie executate 
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îngropat, fără cămin. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o 

lungime totală, de 17.107,5 m, având diametre de De32 mm (L=189,50 m), De63 mm (L=9.919,0 m), De75 mm 

(L=896,0 m), De90 mm (L=644,0 m), De110 mm (L=877,0 m), De125 mm (L=3.188,0 m), De160 mm (L=868,0 

m) şi De200 mm (L=526,0 m). Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 43% 

pentru satul Grădinari, cca. 30% pentru satul Tântava şi cca. 60% pentru satul Zorile. 

2.10.13.1.6  Staţia de epurare 

Există o staţie de epurare a cărei schema tehnologică include doar treapă mecanică. 

2.10.14. Amenajări existente în comuna Malu 

2.10.14.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă a fost gîndit pentru a acoperi cele două sate Vedea şi Malu din cadrul comunei 

Vedea. Ulterior cele două sate au devenit comune independente din punct de vedere administrativ, păstrîndu-

se însă comună captarea, aducţiunea, gospodăria de apă, tratarea apei doar reţeaua de distribuţie putând fi 

interpretatată ca fiind independentă. În conditţiile preuzentate mai înainte descrierea captării, aducţiunii, 

gospodăriei de apă şi tratarii apei se vor regăsi la ambele comune. 

2.10.14.1.1 Captarea 

Captarea este formată din 4 foraje (W1, W2, W3, şi W4); debitul necesar a fi preluat din sursă este de 27,4 l/s, 

pentru aceasta fiind necesare 4 foraje de 87,5 m adâncime, capabile să furnizeze debitul minim de 5,5 l/s 

fiecare. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 2500,0 m
2
. Forajele sunt 

echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=5,47 l/s, H=46,0 mCA, P=3,0 kW. Instalaţia hidraulică 

aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn80 mm; 

 cabina puţului: 

 robinet de reţinere cu sferă şi apometru Dn80 mm; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 2,64x1,74x2,14 m. 

2.10.14.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la cabina ultimului foraj până la rezervor, este executată 

îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De250 mm şi o lungime de 73,0 m. Conductele de legătură dintre foraje sunt executate din tuburi de polietilenă 

de înaltă densitate PEID PE80, Pn6 având diametrul De110 mm (L=298,0 m) şi De160 mm (L=178 m). 

2.10.14.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: două rezervoare de înmagazinare a apei, staţia de pompare, staţia de clorare, 

bazinul vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, 

drumuri şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip 

“construcţie monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Funcţie de 

destinaţia lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 

(4,80x2,25m), biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 

(1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 

sunt 63,70x42,30 m. 

 Rezervoarele de înmagazinare a apei cu un volum V=750 m
3
 fiecare (există 2 bucăţi) cu un volum 

util de 693 m
3
 fiecare – care asigură rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă 

pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este 

executat suprateran având suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; 
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este amplasat pe o fundaţie de beton armat în imediata vecinătate a clădirii staţiei  de clorare; sunt 

prevăzute toate conductele tehnologice necesare exploatării – din oţel inox; rezervorul este prevăzut 

cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord 

golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (2+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=20,05 l/s, H=53,0 mCA, P=15,0 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 

l/s, H=48 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; această staţie asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă (în condiţii 

normale de exploatare) – la oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de 

pompare este echipat cu 1 recipient de hidrofor cu volumul V=750 l care menţine presiunea 

constantă în reţea şi reduce numărul de porniri/opriri ale pompelor. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, în 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de plecare a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de plecare a apei din staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, De160 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinanţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.14.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum cu debitul Q=27,40 l/s, 

(capacitatea de 99,0 g Cl2/h); soluţia tehnică adoptată este de a injecta clorul în conducta de 

aducţiune, înainte de intrarea în rezervor; staţia de clorare are dimensiunile în plan 1,60x2,45 m şi o 

înălţime de 3,0 m; staţia este echipată cu un panou de clorare Qmax=550 mg/ m
3
, electropompă 

centrifugală CHV2-40 şi 2 recipienţi verticali tip butelie cu capacitatea de 50 kg; camera instalaţiei de 

clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile 

defecte s-a prevăzut un recipient de neutralizare din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu 

soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest recipient; 
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recipientul de neutralizare este o cuvă din oţel nevopsit la interior şi negalvanizat, poziţionat în 

interiorul staţiei de clorare. 

2.10.14.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localitate. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă şi se continuă spre satul Malu. Pe reţeaua de distribuţie au fost 

prevăzuţi 2 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului. Reţeaua de distribuţie este executată din 

polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, de 11.360,0 m, având diametre de De63 mm 

(L=6.940,0 m), De75 mm (L=560,0 m), De110 mm (L=180,0 m), De125 mm (L=3.680,0 m). Gradul de 

conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 46% pentru satul Malu. 

2.10.15. Amenajări existente în comuna Mârşa 

2.10.15.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă numai satul Mârşa din cadrul comunei Mârşa. 

2.10.15.1.1 Captarea 

Captarea este formată din trei foraje (W1, W2 şi W3); debitul necesar a fi preluat din sursă este de 11,70 l/s, 

pentru aceasta fiind necesare 3 foraje de 216 m adâncime, capabile să furnizeze debitul minim de 4,0 l/s 

fiecare. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 70,0 x 40,0 m. Forajele 

sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=3,9 l/s, H=83 mCA. P=5,5 kW. Instalaţia 

hidraulică aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn65 mm; 

 cabina puţ: 

 robinet de reţinere cu clapă şi apometru Dn65 mm; 

 racord pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 1,50x2,40x1,90 m. 

2.10.15.1.2  Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la cabina ultimului foraj W3 până la rezervor este excutată 

îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De125 mm şi o lungime de 30,0 m. Traseul conductei de aducţiune străbate incintele zonelor de protecţie ale 

forajului W1 şi a gospodăriei de apă. Conductele de legătură dintre foraje sunt executate din tuburi de 

polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6 având diametrul De75 mm (L=228,0 m) şi De110 mm (L=229,0 

m). 

2.10.15.1.3  Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: un rezervor de înmagazinare a apei, staţia de clorare, staţia de pompare, bazin 

vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, drumuri şi 

alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip “construcţie 

monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Funcţie de destinaţia 

lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 (4,80x2,25m), 

biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 (1,60x2,25m) şi 

grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 42,15x46,20 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei cu un volum V=750 m
3
 – care asigură rezerva de apă pentru 

combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă; 

rezervorul este de formă cilindrică, este executat suprateran având suprastructură metalică acoperită 

cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; este amplasat pe o fundaţie de beton armat în imediata 

vecinătate a clădirii staţiei  de clorare; sunt prevăzute toate conductele tehnologice necesare 
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exploatării – din oţel inox; rezervorul este prevăzut cu toate racordurile necesare (din oţel inox): 

racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=18,95 l/s, H=35,0 mCA, P=11,0 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 

l/s, H=35 mCA, P=5,5 kW pentru incendiu; această staţie asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă în condiţii 

normale de exploatare – la oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de 

pompare este echipat cu 1 recipient de hidrofor cu volumul V=500 l care menţine presiunea 

constantă în reţea şi reduce numărul de porniri/opriri ale pompelor. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, ăn 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De100 mm; 

 conducta de plecare a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De150 mm; 

 conducta de plecare a apei din staţia de pompare spre reţeua de distribuţie, De160 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De100 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.15.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. Camera staţiei de clorare are o suprafaţă de 3,60 m
2
 (1,60x2,25m). 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum cu debitul Q=11,7 l/s (cu 

capacitatea de 43,2 g Cl2/h); staţia de clorare are o suprafaţă de 3,60 m
2
; camera instalaţiei de 

clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile 

defecte s-a prevăzut în interiorul camerei aparatelor de clorare o cuvă din oţel cu dimensiunile 1,60 x 

0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în 

acest bazin. 
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2.10.15.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localitate. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă şi prezintă ramificaţii pe străzile laterale ale satului Mârşa. Pe 

reţeaua satului au fost prevăzuţi 5 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului şi de asemenea 27 vane de 

aerisire. Reţeaua cuprinde vane de separaţie executate îngropat, fără cămin. Reţeaua de distribuţie este 

executată din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, de 10.027,60 m, având diametre 

de De 32 mm (L=122,0 m), De63 mm (L=3.092,0 m), De75 mm (L=1.349,0 m), De90 mm (L=213,0 m), De110 

mm (L=2.312,0 m), De125 mm (L=1.129,0 m), De140 mm (L=1.023,0 m), De180 mm (L=787,6 m). Gradul de 

conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca.86%. 

2.10.16. Amenajări existente în comuna Oinacu 

2.10.16.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Oinacu şi Braniştea din cadrul comunei Oinacu. 

2.10.16.1.1 Captarea 

Captarea este formată din 3 foraje (W1, W2, şi W3); debitul necesar a fi preluat din sursă este de 16,58 l/s, 

pentru aceasta fiind necesare 3 foraje de 150 m adâncime, capabile să furnizeze debitul minim de 4,2 l/s 

fiecare. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 1600,0 m
2
. Două forajele 

sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=6,0 l/s, H=57,0 mCA. P=4,0 kW, iar un foraj este 

echipat cu pompă submersibilă având caracteristicile Q=5,1 l/s, H=87,0 mCA. P=4,0 kW. Instalaţia hidraulică 

aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn90 mm; 

 cabina puţ: 

 robinet de reţinere cu clapă şi apometru Dn80 mm; 

 racord pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 2,64x1,74x2,14 m. 

2.10.16.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la cabina ultimului foraj până la rezervor, este executată 

îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De200 mm şi o lungime de 88,0 m. Conductele de legătură dintre foraje sunt executate din tuburi de polietilenă 

de înaltă densitate PEID PE80, Pn6 având diametrul De110 mm (L=373,0 m), De160 mm (L=216,0 m) şi 

De200 mm (L=142,0 m). 

2.10.16.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: două rezervoare de înmagazinare a apei, staţia de pompare, staţia de clorare, 

bazinul vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, 

drumuri şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip 

“construcţie monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Funcţie de 

destinaţia lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 

(4,80x2,25m), biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 

(1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 

40,0 x 62,0 m. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei – există 2 rezervoare cu volumul V=400 m
3
,fiecare (cu un volum 

util de 364 m
3
) – care asigură rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru 

compensarea variaţiei orare a consumului de apă; rezervoarele sunt de formă cilindrică, sunt 

executate suprateran având suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind 

izolate; sunt amplasate pe o fundaţie de beton armat în imediata vecinătate a clădirii staţiei  de 
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clorare; sunt prevăzute toate conductele tehnologice necesare exploatării – din oţel inox; rezervorul 

este prevăzut cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă brută, racord plecare, racord 

preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (1+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=24,66 l/s, H=41,0 mCA, P=15,0 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 

l/s, H=37 mCA, P=5,5 kW pentru incendiu; această staţie asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă (în condiţii 

normale de exploatare) – la oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de 

pompare este echipat cu 1 recipient de hidrofor cu volumul V=500 l care menţine presiunea 

constantă în reţea şi reduce numărul de porniri/opriri ale pompelor. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, în 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De100 mm; 

 conducta de plecare a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De150 mm; 

 conducta de plecare a apei din staţia de pompare spre reţeua de distribuţie, De160 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De100 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată, executat din beton monolit cu dimensiunile 

1,0x1,50x1,50 m. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinaţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.16.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum cu debitul Q=17,1 l/s, 

(capacitatea de 61,56 g Cl2/h); soluţia tehnică adoptată este de a injecta clorul în conducta de 

aducţiune; staţia de clorare are dimensiunile în plan 1,60x2,45 m şi o înălţime de 3,0 m; staţia este 

echipată cu un panou de clorare Qmax=1000 mg/ m
3
, electropompă centrifugală CHV2-40 şi 2 

recipienţi verticali tip butelie cu capacitatea de 50 kg; camera instalaţiei de clorare are acces numai 

din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile defecte s-a prevăzut un 

recipient de neutralizare din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu soluţie de tiosulfat de sodiu 

şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest recipient; recipientul de neutralizare este o 

cuvă din oţel nevopsit la interior şi negalvanizat, poziţionat în interiorul staţiei de clorare. 
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2.10.16.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din cele două localităţi. Traseul 

reţelei de distribuţie începe la limita gospodăriei de apă şi prezintă ramificaţii pe străzile laterale ale satului 

Oinacu după care merge mai departe şi acoperă străzile satului Braniştea. Pe reţeaua satului au fost prevăzuţi 

5 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului şi de asemenea 8 vane de aerisire şi 8 vane de golire. 

Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, de 

12.757,0 m, având diametre de De32 mm (L=187,0 m), De63 mm (L=6.987,0 m), De75 mm (L=1.271,0 m), 

De90 mm (L=459,0 m), De160 mm (L=2.112,0 m), De200 (L=1.741,0 m). Gradul de conectare al 

consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 34%. 

2.10.17. Amenajări existente în comuna Prundu 

2.10.17.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă localitatea Prundu din cadrul comunei Prundu. 

2.10.17.1.1 Captarea 

Captarea este formată din 1 foraj; debitul necesar a fi preluat din sursă este de 11,18 l/s, pentru aceasta este 

necesar 1 foraj de mare adâncime (H=200 m), capabil să furnizeze debitul de exploatare de 15 - 20,0 l/s 

fiecare. Forajul este prevăzut, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară. Forajul este echipat cu pompă 

submersibilă având caracteristicile Q=36,0 mc/h, H=80,0 mCA. P=15,0 kW. Instalaţia hidraulică aferentă 

forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului; 

 cabina puţ: 

 robinet de reţinere cu clapă şi apometru; 

 racord pentru prelevare probe; 

 racord cu robinet pentru manometru. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 1,80x1,90x2,0 m. 

Pentru a asigura accesul la puţuri, de la drumurile locale s-au prevăzut cai de acces carosabile cu 

îmbrăcăminte din balast pe fundaţie de balast. 

2.10.17.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la foraj până la rezervor şi este executată îngropat, din 

ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6. 

2.10.17.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă se compune din: 2 x rezervor metalic suprateran de compensare cu volumul V = 2 x 250 

mc; o staţie de hidrofor; o staţie de potabilizare a apei prin clorinare; un pavilion de exploatare + grup sanitar; 

un generator electric. Staţia de hidrofor, staţia de clorinare, pavilioul de exploatare (inclusiv grupul sanitar) si 

generatorul de curent sunt amplasate într-o baracă metalică (tip container), termoizolată, compartimentată 

special pentru montajul utilajelor specifice staţiei de hidrofor, staţiei de clorinare, grupului de exploatare, grupul 

sanitar şi a generatorului de curent. Containerul este prevăzut cu firidă proprie de branşament electric, tablou 

general de distribuţie energie electrica şi instalaţie electrică de forţă şi iluminat interior precum si instalaţie de 

paratrăsnet. Containerul metalic are structură metalică autoportantă şi este montat pe fundaţie din beton. 

 Rezervorul de înmagazinare a apei – se compune în principal dintr-un înveliş metalic, alcătuit din 

plăci de oţel galvanízate, îmbinate între ele cu şuruburi. Izolaţia termică este realizată din polistiren şi 

membrană de cauciuc; acoperit din tabla de aluminiu, si este montat pe o fundaţie de beton; 

deoarece rezervorul este amplasat în zonă cu temperaturi destul de scăzute iarna şi sub acţiunea 

vântului, rezervorjul este echipat cu încălzitoare electrice imersate; 

 Staţia de hidrofor – conform Normativului P 66 - 2001 "Normativ pentru proiectarea şi execuţia 

lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural", s-a prevăzut o staţie de 
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hidrofor compusă dintr-un grup de pompare, format din patru pompe cu turaţie variabila (3 pompe in 

funcţiune si o pompa in rezerva, cu ax vertical), cu caractericticile: Q = 90 mc/h; H = 25 mCA; P = 3 x 

5,5 kW, n = 2900 rot/min; grupul de pompare funcţionează automatizat funcţie de presiunea şi debitul 

necesar în reţeaua de distribuţie; pe conducta de refulare a staţiei de hidrofor s-a prevăzut un contor 

de apa rece cu următoarele caracteristici: <3n = 90 mc/h, Dn 150 mm, clasa de precizie C; 

 Grup de exploatare - pentru asigurarea bunei funcţionări a construcţiilor şi instalaţiilor prevăzute la 

captare şi la gospodăria de apă, s-a prevăzut un grup de exploatare amenajat în baraca comună cu 

staţia de clorinare şi staţia de hidrofor. în grupul de exploatare va exista în permanenţă personal 

specializat pentru supraveghere şi intervenţie în caz de avarie la construcţiile şi instalaţiile ce 

compun sistemul de alimentare cu apă; alăturat de grupul de exploatare se va realiza o incapere 

pentru grupul sanitar; pentru încălzirea compartimentelor barăcii metalice s-au prevăzut radiatoare 

electrice cu ulei; 

 Generator electric - pentru protecţia rezervorului de compensare, a staţiei de clorinare şi a staţiei de 

hidrofor împotriva îngheţului, în caz de avarie a alimentării cu energie electrică, s-a prevăzut dotarea 

gospodăriei de apă cu uri grup electrogen cu motor cu ardere internă P = 10 kW, echipat cu instalaţie 

de pornire automată la lipsa de curent. 

Rezervorul, staţia de clorinare, staţia de hidrofor şi grupul de exploatare au următoarele instalaţii: 

 intalaţii hidraulice la rezervor compuse din conducte de alimentare cu apă, preaplin, golire, racord 

P.S.I., conductă de distribuţie apă spre consumator; 

 intalaţii hidraulice la staţia de hidrofor compuse din conducte de aspiraţie, conducte de refulare, vane 

de racord; 

 instalaţii sanitare la staţia de clorinare si grupul sanitar; 

 instalaţii tehnologice la staţia de clorinare; 

 instalaţii electrice de lumină şi forţă; 

 instalaţii electrice de încălzire rezervor şi baraca metalică; 

 instalaţii de semnalizare a apei din rezervor (maxim, minim şi critic); 

 instalaţia de legare la nul şi priza de pământ; 

 instalaţia de ventilaţie la staţia de clorinare. 

Pentru preluarea apei uzate menajer si tehnologice de grupul de exploatare, grupul sanitar, staţia de pompare 

si staţia ide clorinare, precum si apa de la conductele de preaplin si de golire de la rezervorul de apa si dirijarea 

lor către reţeaua stradala de canalizare din apropierea gospodăriei de apa s-a prevăzut o reţea de canalizare 

exterioara racordata ia o camera de vid de la reţeaua stradala de canalizare cu vacum. 

În apropierea gospodăriei de apa exista o reţea aeriana de 20 KV, de unde s-a realizat racordarea unui post 

trafo propriu, pentru gospodăria de apa, staţia de epurare si staţia de vid pentru canalizarea menajera. 

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la PTA la TG, amplasat in incinta gospodăriei de apa, prin 

cablare subterana. Din TG se alimentează, prin cablare subterana de 0,4 KV-ACYy, tablourile de distribuţie ale 

fiecărui consumator - gospodăria de apa si puţurile de apa. Pentru protecţia contra tensiunilor accidentale de 

atingere s-au prevăzut prize de pământ de maxim 4 ohm, la care sunt legate toate părţile metalice ale 

instalaţiilor care în mod normal nu se află sub tensiune, dar care pot ajunge sub tensiune accidental: 

gospodăria de apă, fiecare puţ în parte, rezervorul metalicj şi baraca metalică. 

Pentru a asigura accesul la gospodăria de apa, de la drumurile locale s-au prevăzut cai de acces carosabile cu 

îmbrăcăminte din balast pe fundaţie de balast. 

2.10.17.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o baracă metalică (tip container), termoizolată, compartimentată special pentru montajul 

utilajelor specifice staţiei de hidrofor, staţiei de clorinare, grupului de exploatare, grupul sanitar şi a 

generatorului de curent. 

 Staţia de clorare  - pentru potabilizarea apei s-a prevăzut o staţie de clorinare a apei, cu capacitatea 

de dozare de 1,4-28 g/h, staţia de clorinare va fi dotată cu: semnalizator lipsă clor în recipient, 

semnalizator prezenţa clor în atmosferă, analizor clor rezidual; pentru evacuarea noxelor s-a 
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prevăzut un ventilator axial cu funcţionare în mediu puternic coroziv şi grile de ventilaţie; în 

apropierea staţiei de clorinare s-a prevăzut o groapă de var necesară pentru neutralizarea clorului în 

caz de avarie la una din buteliile de clor. 

2.10.17.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţelele de distribuţie s-au dimensionat conform Normativului P 66 - 2001 "Normativ pentru proiectarea şi 

execuţia lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural", pentru un debit orar maxim 

pentru tot satul Prundu, Qor max = 18,56 l/s+5,00 l/s (66,83 mc/h+18 mc/h), ce cuprinde consum menajer şi 

consum pentru hidranţi exteriori. Reţeaua de distribuţie este realizata cu ţeava de polietilenă de înaltă densitate 

PEHD, Pn 6 atm, cu diametre cuprjnse între 63 x 3,6 mm şi 180 x 10,2 mm. Pentru identificarea conductelor, pe 

toată lungimea are montata bandă PVC cu inserţie metalică detectabilă. Au fost prevăzute cişmele stradale cu 

autodescarcare la capăt de reţea. 

Pe tronsoanele de reţea ce transportă cel puţin 5 l/s s-au prevăzut hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm, 

amplasaţi la cea. 500 m distanţă. Pentru alimentarea cu apă a locuitorilor s-au prevăzut racorduri L= 2m, L= 4m 

si L= 10m amplasate pana la limita de proprietate, mai precis pana la robinetul de concesie. 

2.10.17.2 Sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate 

Sistemul de canalizare al apei uzate menajere din localitatea Prundu este realizat printr-o reţea de canalizare 

prin vacuum. În acest fel s-a limitat adîncimea de pozare la 3,5 m, principiul de transport fiind diferenţa de 

presiune creată de o staţie de vacuum ce s-a amplasat lângă staţia de epurare, în aceeaşi incintă. 

2.10.17.2.1 Reţeaua de canalizare 

Colectarea apei uzatei menajer de la locuinţe se face prin intermediul unor camine de colectare in care sunt 

montate supape de vacuum, cu funcţionare automata. La umplerea căminului, supapa de vacuum realizează 

legatura directa cu conducta stradala racordata la staţia de vacuum. In staţia de vacuum apa uzata este stocata 

intr-un rezervor sub vacuum, de unde prin pompare este trimisa la staţia de epurare. Sistemul de canalizare 

prin vacuum urmăreşte trama stradala a satului si s-a montat pe o parte a drumului, de regula in acostament, 

iar căminele de colectare cu supapa de vacuum s-au prevăzut sa se monteze in trotuar si vor deservi 3-5 

gospodarii. Pentru a proteja carosabilul dupa punerea in funcţiune a reţelelor, s-a prevăzut pe partea cealaltă a 

drumului fata de amplasamentul reţelei prin vacuum, cămine de colectare clasice in care s-au racordat prin 

curgere gravitaţionala imobilele din aceasta parte a drumului. Aceste cămine clasice s-au racordat prin curgere 

gravitaţionala la căminele colectoare cu supape de vacuum, cu tuburi din PVC pentru canalizare Dn 110 - 200 

mm. În lungul DN 41, ce străbate satul de la un cap la altul, s-a realiza cate o reţea colectoare si de transport 

prin vacuum, împreuna cu căminele de racord cu supapa, aferente pentru 2-3 locuinţe, de o parte si de alta DN 

41. Reţeaua colectoare si de transport prin vacuum s-a realizat cu tuburi PEID, Pn 6 atm, cu diametru De 110, 

125 si 160 mm. Tuburile de transport au fost pozate la o adâncime medie de 1,5 m, profilul fiind in "dinţi de 

fierăstrău", cu panta de 0,2% între trepte de ridicare ("lift") de 30 cm înălţime.  

Staţia de vacuum 

Staţia de vacuum adăposteşte un rezervor de oţel sub vacuum pentru acumulare apa uzată, pompele de 

vacuum, pompele de evacuare a apei uzate acumulate şi sistemul de comandă şi control automat. Funcţia de 

pompare a apelor uzate a staţiei de pompe de vacuum este asemănătoare cu ceea a staţiilor de pompare în 

cazul canalizării gravitaţionale obişnuite în regiunile de şes. Staţia de vacuum este adăpostită intr-o construcţie 

S+P, din zidărie portanta cu stâlpi şi fundaţii din beton armat. 

2.10.17.2.2  Staţia de epurare 

Pentru epurarea apelor uzate menajer si respectarea conditiilor de evacuare impuse de Normativul NTPA - 

001/2002, s-a prevăzut o staţie de epurare containerizata supraterana. Apele uzate menajere, colectate in 

bazinul vacuumat din staţia de vacuum, sunt pompate, prin intermediul pompelor de ape uzate din staţia de 

vacuum, în staţia de epurare amplasată suprateran. Staţia de epurare in etapa finala va asigura epurarea apei 

uzate menajere estimată la: 

 Quzzimed = 296,97 mc/zi; 
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 Quzzimax = 401,09 mc/zi; 

 Quz orar max = 44,26 mc/h = 12,29 l/s. 

Schema de epurare adoptată corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentraţiilor indicatorilor 

avuţi in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MSS), a 

substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CB05) şi eliminarea 

compuşilor azotului şi fosforului. 

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: 

 bazin de egalizare, omogenizare şi pompare ape menajere 

 treapta de epurare| mecanica 

 treapta de epurare biologica 

 unitate de dezinfectie cu ultraviolete 

 bazin colectare 

 unitate de deshidratare 

 platforma depozitare containere reziduuri  

 reţele tehnologice. 

S-au procurat si executat, în prima etapa, utilajele si construcţia bazinului de egalizare, omogenizare şi 

pompare ape menajere; modulul tehnologic de echipamente; instrumentele de măsura si control, dezinfectie; 

treapta de epurare mecanica modulul de comanda si automatizare, echipamente dimensionate pentru debitul 

Quz zi max = 525 mc/zi, si doua module de epurare bilogica, din patru, care pot asigura in aceasta etapa 

Quzzimax = 2 x 130 mc/zi. Debitele asigurate de staţia de epurare sunt acoperitoare pentru debitele solicitate, 

Quzzimax = 255 mc/zi, în prima etapa. Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape 

uzate si concentraţiilor indicatorilor avuţi in vedere pentru acestea si urmăreşte in mod special reţinerea 

materiilor in suspensie, a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile si eliminarea 

compuşilor azotului si fosforului si va asigura, conform Agrementului tehnic al sistemului de epurare, condiţiile 

impuse de Normativul NTPA - 001/2002.  

Deversarea apelor epurate se face prin pompare din staţia de epurare intr-un cămin de canalizare si de aici 

gravitaţional prin conducta de canalizare din PVC 0315 mm, in canalul natural colector ape pluviale din 

apropierea staţiei de epurare ce are legătura cu canalele similare existente în lunca Dunării. În căminul de 

canalizare s-a realizat si evacuarea apelor uzate menajere, bay-pass, de la staţia de vacuum, pentru situaţia 

cand este scoasa din funcţiune staţia de epurare. Pe malul emisarului s-a realizat o gura de descărcare pentru 

protecia conductei de descărcare precum si a malului emisarului. 

Sistematizare pe verticala+ drum incinta - pentru protejarea incintei destinata staţiei de epurare si staţiei de 

vacuum, s-a realizat o sistematizare verticala in uşor rambleu, cu asigurarea pantelor necesare îndepărtării 

rapide a apelor meteorice către zonele învecinate. 

Alimentare cu apa a staţiei de epurare si a staţiei de vacuum - pentru alimentarea cu apa a instalaţiilor de 

spălare, consum tehnologic si menajer, a staţiei de epurare si a staţiei de vacuum, s-a prevăzut o reţea 

interioara (in incinta) racordata prin branşament propriu de la reţeaua de distribuţie apa potabila. 

Pentru a asigura accesul la incinta staţiei de epurare si a staţiei de vacuum s-a realizat un drum de acces 

racordat la drumul local din apropiere. Drumul s-a realizat din balast, cu lăţimea de 4,0 m si s-a incadra cu 

borduri de ciment pe fundaţii de beton. 

Alimentarea cu energiei electrică a staţiei de epurare si staţie de vacuum s-a realizat prin cablare subterană 

dintr-uri post de transformare, comun gospodăriei de apa si staţiei de epurare, amplasat in incinta staţiei de 

epurare. Alimentarea cu energie electrica a obiectelor din incinta staţiei de epurare si a staţiei de vacuum s-a 

realiza dintr-o firida de branşament si apoi prin intermediul unui tablou general amplasat la unitatea de epurare, 

din care pe circuite separate se alimentează tablourile electrice ale fiecărui obiect, prin cabluri CYABY montate 

subteran. Pompele, containerele metalice si tablourile electrice s-au legat la o priza de pamant a incintei. 

Iluminatul incintei se realizează cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de mercur montate pe stâlpi 

metalici. 

Alimentare cu energie electrica 20 kV Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de la staţia de epurare 

si staţia de vacuum se realizează din Sistemul Energetic National (SEN), linie electrica aeriana existenta in 
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apropierea amplasamentului staţiei de epurare. In acest sens s-a realizat o reţea electrică aeriană de 20 kVA, 

pana în incinta staţiei de epurare unde s-a amplasat un post TRAFO aerian TTU 20/0,4 - 100 kVA. LES si PTA 

de la punctul de racord. 

Pentru protecţia staţiei de epurare si a staţiei de vacuum s-a realizat o împrejmuire, cu doua porţi - pentru 

acces pietonal si auto, cu gard din panouri de plasa sudata, fixate pe stâlpi din ţeava OL si fundaţie beton. 

2.10.18. Amenajări existente în comuna Roata de Jos 

2.10.18.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă acoperă satele Roata de Jos şi Sadina din cadrul comunei Roata de Jos. 

2.10.18.1.1 Captarea 

Captarea este formată din 2 foraje (F1, şi F2); debitul necesar a fi preluat din sursă este de 13,30 l/s, pentru 

aceasta fiind necesare 2 foraje de 260 m adâncime. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de 

protecţie sanitară cu dimensiuni 20x20 m. Forajele sunt echipate cu pompe submersibile având caracteristicile 

Q=6,67 l/s, H=50 mCA. P=7,5 kW. 

2.10.18.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la cabina ultimului foraj până la rezervor, este executată 

îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De125 mm (L=214 m) De140 mm (L=36 m) şi De250 mm (L=188 m). 

2.10.18.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: 

 Rezervoare de înmagazinare a apei cu un volum V=2x250 m
3
 – care asigură rezerva de apă pentru 

combaterea incendiului şi rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă; 

rezervoarele de formă cilindrică, sunt executate suprateran şi sunt prevăzute toate conductele 

tehnologice necesare exploatării; rezervorul este prevăzut cu toate racordurile necesare: racord apă 

brută, racord plecare, racord preaplin, racord golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de clorare are capacitatea de 1,4 - 28,0 g Cl2/h; 

 Pavilion de exploatare. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte. Alimentarea cu energie electrică se 

face din reţeaua comunei. 

2.10.18.1.4 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie s-a amplasat pe arterele de circulaţie ale satelor Sadina şi Roata de Jos. Având în 

vedere că cele două sate sutn străbătute de DJ 611, s-au prevăzut reţele de apă de oparte şi de alta a drumului 

judeţean. Pe reţeaua de alimentare cu apă au fost prevăzuţi 16 hidranţi subterani pentru combaterea 

incendiului. Reţeaua de distribuţie este executată din polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime 

totală, de 11.806 m, având diametre de De63 mm (L=4.884 m), De110 mm (L=164 m), De125 mm (L=1.581 m), 

De140 mm (L=560 m), De160 mm (L=2.540 m), De180 mm (L=949 m), De200 (L=893 m), De250 (L=235 m). 

Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 23% pentru satul Roata de Jos şi 

cca. 3% pentru satul Sadina. 

2.10.18.2 Sistemul de colectare şi tratare a apelor uzate 

Sistemul existent de canalizare din comuna Roata de Jos a fost gândită în sistem separativ, cuprinzând: 

 o reţea de canalizare menajeră pentru localitatea Roata de Jos, (care acoperă zona centrală a 

localităţii Roata de Jos) având o lungime de 2.391 m; 

 o reţea de canalizare menajeră pentru localitatea Sadina, având o lungime de 7.673 m; 
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 o staţie de epurare pentru un debit mediu de Quzimed=400 m
3
 /zi , deversarea apelor epurate fiind 

făcută în râul Dâmbovnic. 

Sistemul de canalizare existent deserveste 3.087 P.E. dintr-un total 9.075 P.E., reprezentând un procent de 

3393%. Canalizarea este nouă şi nu prezintă deficienţe în exploatare. 

2.10.18.2.1 Reţea de canalizare menajeră 

Sistemul de canalizare menajeră al localitaţii Roata de Jos are o lungime de 2.391 m, colectarea apelor uzate 

menajere fiind limitată doar la zona centrală. Acest sistem deserveşte un număr de 232 de gospodării şi o 

populaţie echivalentă de 830 P.E. 

Sistemul de canalizare menajeră al localitaţii Sadina are o lungime de 7.673 m. Acest sistem deserveşte un 

număr de 634 de gospodării şi o populaţie echivalentă de 2.257 P.E. 

Reţeaua de canalizare este din tuburi PVC cu diametre de 200 – 250 mm, funcţionând în sistem gravitaţional şi 

PEHD, Pn4 cu De 110 mm (L=290 m) pentru conductele prin pompare. Avînd în vedere ca satele Roata de Jos 

şi Sadina sunt străbătute de DJ 611, reţelele au fost prevăzute de o parte şi de alta a drumului judeţean, 

amplasate în zona de siguranţă a drumului, pe restul străzilor conductele de canalizare fiind prevăzute, de 

regulă, la marginea carosabilului, de preferinţă în acostament. Pe reţelele de canalizare s-au montat cămine de 

vizitare, la distanţe de 50 – 60 m. 

2.10.18.2.2 Reţea de canalizare pluvială 

Reţeaua de canalizare a fost gândită în sistem separativ, apa meteorică fiind preluată prin canale şi rigole 

stradale şi descărcată apoi în emisarul din zonă. 

2.10.18.2.3 Staţii de pompare 

Având în vedere configuraţia terenului, cât şi soluţia adoptată privind montarea conductelor la o adâncime de 

maxim 3,5 m a fost necesară prevederea unor staţii de pompare ape uzate menajere după cum urmează: 

 strada Constituţiei – staţie de pompare SP1, conductă PEHD, Pn4, De110 mm, L=50 m; 

 strada Principală – staţie de pompare SP2, conductă PEHD, Pn4, De110 mm, L=40 m, staţie de 

pompare SP3, conductă PEHD, Pn4, De110 mm, L=50 m, staţie de pompare SP4, conductă PEHD, 

Pn4, De110 mm, L=50 m; 

 strada Republicii – staţie de pompare SP5, conductă PEHD, Pn4, De110 mm, L=50 m, staţie de 

pompare SP6, conductă PEHD, Pn4, De110 mm, L=50 m; 

2.10.18.2.4 Statie de epurare 

Staţia de epurare a fost executată pentru un debit mediu de Quzimed=400 m
3
 /zi şi o populaţie de 2500 P.E., 

deversarea apelor epurate fiind făcută în râul Dâmbovnic. 

Încărcarea Hidraulică 

 Populatia echivalenta luata in considerare: 2.500 PE 

 Debitele caracteristice la intrarea în SE: 

 Quzhmax = 40 m
3
/h  

 Quzzimed = 400 m
3
/zi 

 Quzzimax = 480 m
3
/zi. 

Sistemul folosit a fost cu “biofilm fixat pe suport mobil aerat (SMA)“, sistem care are la bază tehnologia de 

biodegradare si sedimentare cu SMA, garantat pentru siguranţă în exploatare în cele mai dure condiţii. 

Tehnologia folosită permite siguranţă la fluctuaţii mari de încărcare, debit sau temperatură şi se caracterizează 

prin dezvoltarea şi fixarea unei populaţii uriaşe de bacterii pe un suport de material plastic intesiv aerat. 

Schema de epurare cuprinde: 

 cămin de recepţie/staţie de repompare; 

 grătar; 

 separator de grăsimi; 
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 bazin de egalizare/omogenizare; 

 treaptă de epurare biologic pentru îndepărtarea materiei organice şi a compuşilor azotului şi fosforului; 

 sistem de dezinfecţie cu ultraviolet; 

 unitate de deshidratare nămol în saci; 

 cămine de canalizare; 

 reţele tehnologice. 

2.10.19. Amenajări existente în comuna Vedea 

2.10.19.1 Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă a fost gîndit pentru a acoperi cele două sate Vedea şi Malu din cadrul comunei 

Vedea. Ulterior cele două sate au devenit comune independente din punct de vedere administrativ, păstrîndu-

se însă comună captarea, aducţiunea, gospodăria de apă, tratarea apei doar reţeaua de distribuţie putând fi 

interpretatată ca fiind independentă. În conditţiile preuzentate mai înainte descrierea captării, aducţiunii, 

gospodăriei de apă şi tratarii apei se vor regăsi la ambele comune. 

2.10.19.1.1 Captarea 

Captarea este formată din 4 foraje (W1, W2, W3, şi W4); debitul necesar a fi preluat din sursă este de 27,4 l/s, 

pentru aceasta fiind necesare 4 foraje de 87,5 m adâncime, capabile să furnizeze debitul minim de 5,5 l/s 

fiecare. Forajele sunt prevăzute, conform cerinţelor, cu zonă de protecţie sanitară de 2500,0 m
2
. Forajele sunt 

echipate cu pompe submersibile având caracteristicile Q=5,47 l/s, H=46,0 mCA, P=3,0 kW. Instalaţia hidraulică 

aferentă forajului cuprinde: 

 conducta de refulare până la cabina puţului Dn80 mm; 

 cabina puţului: 

 robinet de reţinere cu sferă şi apometru Dn80 mm; 

 racord cu robinet pentru prelevare probe Dn15 mm; 

 racord cu robinet pentru manometru Dn15 mm. 

Toate aceste elemente sunt prevăzute în interiorul unei cabine din beton armat prefabricat, executată în soluţie 

constructivă îngropată, cu dimensiunile 2,64x1,74x2,14 m. 

2.10.19.1.2 Aducţiunea 

Conducta de aducţiune asigură transportul apei de la cabina ultimului foraj până la rezervor, este executată 

îngropat, la o adâncime de 0,9 m, din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80, Pn6, având diametrul 

De250 mm şi o lungime de 73,0 m. Conductele de legătură dintre foraje sunt executate din tuburi de polietilenă 

de înaltă densitate PEID PE80, Pn6 având diametrul De110 mm (L=298,0 m) şi De160 mm (L=178 m). 

2.10.19.1.3 Gospodăria de apă 

Gospodăria de apă cuprinde: două rezervoare de înmagazinare a apei, staţia de pompare, staţia de clorare, 

bazinul vidanjabil şi alte utilităţi necesare în exploatare (tabloul general de distribuţie a energiei electrice, 

drumuri şi alei, reţele în incintă, gard şi poartă de acces), toate acestea fiind amenajate într-o clădire tip 

“construcţie monobloc”. Dimensiunile generale ale clădirii sunt 10,0 x 2,45 m cu o înăţime de 3,0 m. Funcţie de 

destinaţia lor, încăperile componente au următoarele suprafeţe: camera staţiei de pompare – 10,80 m
2
 

(4,80x2,25m), biroul personalului de supraveghere - 4,61 m
2
 (2,05x2,25m), camera staţiei de clorare - 3,60 m

2
 

(1,60x2,25m) şi grupul sanitar - 2,70 m
2
 (1,20x2,25m). Dimensiunile în plan ale incintei gospodărie de apă sunt 

sunt 63,70x42,30 m. 

 Rezervoarele de înmagazinare a apei cu un volum V=750 m
3
 fiecare (există 2 bucăţi) cu un volum 

util de 693 m
3
 fiecare – care asigură rezerva de apă pentru combaterea incendiului şi rezerva de apă 

pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă; rezervorul este de formă cilindrică, este 

executat suprateran având suprastructură metalică acoperită cu tole de oţel galvanizat şi fiind izolat; 

este amplasat pe o fundaţie de beton armat în imediata vecinătate a clădirii staţiei  de clorare; sunt 

prevăzute toate conductele tehnologice necesare exploatării – din oţel inox; rezervorul este prevăzut 
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cu toate racordurile necesare (din oţel inox): racord apă brută, racord plecare, racord preaplin, racord 

golire şi racord cu priză pentru hidrant. 

 Staţia de pompare în reţeaua de distribuţie – echipată cu (2+1) pompe cu turaţie variabilă (pentru 

consumul de bază) şi 1 pompă cu turaţie constantă (pentru combaterea incendiului) având 

caracteristicile: Q=20,05 l/s, H=53,0 mCA, P=15,0 kW pentru consumul de bază şi respectiv Q=10 

l/s, H=48 mCA, P=7,5 kW pentru incendiu; această staţie asigură ridicarea presiunii apei 

înmagazinate în rezervor pentru a se realiza un minim de 12,0 mCA – presiune disponibilă (în condiţii 

normale de exploatare) – la oricare din cişmele şi hidranţii din reţeaua de distribuţie; grupul de 

pompare este echipat cu 1 recipient de hidrofor cu volumul V=750 l care menţine presiunea 

constantă în reţea şi reduce numărul de porniri/opriri ale pompelor. 

În incinta gospodăriei de apă sunt prevăzute drumuri de acces la obiecte şi o platformă pentru maşina 

pompierilor. Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua comunei. Alimentarea cu apă a grupului 

sanitar este făcută din conducta de refulare a pompelor iar apa uzată (inclusiv cea preluată de sifoanele de 

pardoseală) este dirijată către un bazin vidanjabil cu capacitatea de 2,0 m
3
, bazin amplasat la limita incintei, în 

afara zonei de protecţie sanitară. 

Reţelele care asigură fluxul tehnologic în cadrul gospodăriei de apă includ următoarele: 

 conducta de alimentare a rezervorului de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de plecare a apei din rezervorul de înmagazinare a apei, De160 mm; 

 conducta de plecare a apei din staţia de pompare spre reţeaua de distribuţie, De160 mm; 

 conducta de alimentare cu apă pentru clorare, De25 mm; 

 conducta de alimentare cu apă clorată, De25 mm; 

 conducta de evacuare preaplin, De200 mm; 

 colectorul de evacuare a apelor uzate menajere, De110 mm de la staţia modulară de tratare şi 

pompare a apei pană la căminul de canalizare şi De160 mm de la caminul de canalizare la bazinul 

vidanjabil. 

Toate conductele sunt executate din PEID PE80 PN6, cu excepţia conductei de preaplin care este PEID PE80 

PN4 şi a conductelor de alimentare cu apă pentru clorare şi alimentare cu apă clorată, precum şi a colectorului 

de evacuare a apelor uzate menajere care sunt din PVC. 

Pe conducta de alimentare cu apă a rezervorului este prevăzut un cămin de injecţie a conductelor de 

alimentare cu apă pentru clorare şi a conductei de apă clorată. 

Automatizarea sistemului de alimentare cu apă a avut în vedere intervenţia cât mai redusă a omului în procesul 

de funcţionare a sistemului. Utilajele care echipează forajele funcţionează automat funcţie de parametrii de 

proces determinanţi. Sunt prevăzute dispozitive de măsură debit şi presiune la captare, respectiv gospodăria de 

apă. 

2.10.19.1.4 Tratarea apei 

Tratarea apei constă în clorinarea apei, operaţie care se face într-o staţie de clorinare. Staţia de clorinare este 

amenajată într-o clădire tip “construcţie monobloc” care cuprinde staţia de pompare, tabloul electric, camera 

personalului de supraveghere, camera echipamentelor de clorare inclusiv camera buteliilor de clor şi un grup 

sanitar. 

 Staţia de clorare echipată cu 1+1 aparate de dozare clor sub vacuum cu debitul Q=27,40 l/s, 

(capacitatea de 99,0 g Cl2/h); soluţia tehnică adoptată este de a injecta clorul în conducta de 

aducţiune, înainte de intrarea în rezervor; staţia de clorare are dimensiunile în plan 1,60x2,45 m şi o 

înălţime de 3,0 m; staţia este echipată cu un panou de clorare Qmax=550 mg/ m
3
, electropompă 

centrifugală CHV2-40 şi 2 recipienţi verticali tip butelie cu capacitatea de 50 kg; camera instalaţiei de 

clorare are acces numai din afara clădirii; pentru neutralizarea scăpărilor de clor de la buteliile 

defecte s-a prevăzut un recipient de neutralizare din oţel cu dimensiunile 1,60 x 0,40 x 0,60 m cu 

soluţie de tiosulfat de sodiu şi sodă caustică, butelia defectă fiind scufundată în acest recipient; 

recipientul de neutralizare este o cuvă din oţel nevopsit la interior şi negalvanizat, poziţionat în 

interiorul staţiei de clorare. 



  
  

“Master Plan revizuit pentru infrastructura Pagina 2-147 din 148 

de apă şi canalizare în judeţul Giurgiu” – revizia 2 

2.10.19.1.5 Reţeaua de distribuţie 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat şi acoperă majoritatea străzilor din localitate. Traseul reţelei de 

distribuţie începe la limita gospodăriei de apă şi se continuă spre satul Malu. Pe reţeaua de alimentare au fost 

prevăzuţi 3 hidranţi subterani pentru combaterea incendiului. Reţeaua de distribuţie este executată din 

polietilenă de înaltă densitate PEID Pn6 şi are o lungime totală, de 17.564,0 m, având diametre de De63 mm 

(L=9.175,0 m), De75 mm (L=453,0 m), De90 mm (L=490,0 m), De110 mm (L=527,0 m), De125 mm (L=1.760,0 

m), De160 mm (L=2.809,0 m), De250 mm (L=832,0 m), De280 mm (806,2 m) şi De280 mm (711,8 m) Pn 10. 

Gradul de conectare al consumatorilor la reţeaua de distribuţie este de cca. 75% pentru satul Vedea. 

2.11. MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN JUDEŢUL GIURGIU 

PNAPM este o concretizare a politicii guvernului în domeniul protecţiei mediului, în stransă corelare cu 

obiectivele dezvoltării durabile, la realizarea căreia participă ministerele, instituţiile subordonate ale statului, 

agenţii economici, organizaţiile nonguvernamentale, populaţia, partidele politice şi orice alte grupări ce 

reprezintă societatea civilă.  

Pe plan intern, la elaborarea PNAPM se au în vedere prevederile altor programe semnificative: 

 Strategia Naţională de Gospodarire a Apelor, Strategia dezvoltării Silviculturii, Strategia Naţională şi 

Planul Naţional de Acţiuni pentru Conservarea Biodiversităţii, Rapoartele anuale privind Starea 

Mediului etc. 

Pe plan extern, în elaborarea PNAPM, ca document de referinţă, trebuie menţionat Planul Strategic de Acţiune 

pentru Bazinul Fluviului Dunărea, rezultat al Programului de Mediu pentru Dunăre. 

Acesta stabileşte cadrul pentru realizarea obiectivelor privind gospodarirea integrată a apei şi mediului în 

conformitate cu prevederile Conventiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului 

Dunărea. 

PNAPM se integreaza principiilor generale şi obiectivelor prioritare conţinute în Strategia protecţiei mediului în 

România: 

 menţinerea şi îmbunătătirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii; 

 menţinerea şi îmbunătătirea potenţialului existent al naturii, corespunzator principiului dezvoltării 

durabile; 

 apararea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor; 

 respectarea convenţiilor şi programelor internationale privind protecţia mediului. 

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului cuprinde o selecţie de proiecte prioritare, care urmează a fi 

implementate. Pe fiecare domeniu şi factor de mediu s-a urmarit cuprinderea obiectivelor legate de protecţia şi 

conservarea resurselor. In domeniul apei s-au avut în vedere următoarele obiective: 

 Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, in special, a populaţiei: 

 realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţă complexă în 

zonele deficitare de apă; 

 realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi pentru 

industrie; 

 economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei. 

 Imbunatăţirea calităţii resurselor de apă: 

 retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante; 

 realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente; 

 implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării accidentale. 

 Reconstrucţia ecologică a râurilor: 

 îmbunătăţirea calităţii habitatelor şi conservarea biodiversităţii acvatice; 

 asigurarea de debite corespunzatoare pe cursurile de apă în scopul protecţiei ecosistemelor 

acvatice; 

 asigurarea continuităţii debitului pe cursurile de apă pentru facilitarea migraţiei speciilor 

piscicole. 
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 Reducerea riscului producerii inundaţiilor: 

 realizarea de acumulări cu folosinte complexe prevazute cu volum de protecţie contra 

inundaţiilor; 

 realizarea de indiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede; 

 interzicerea amplasării construcţiilor îin zonele inundabile. 

2.12. CONCLUZII 

Cu toate că la nivel de întreg judeţ procentul de oameni ce beneficiază de conectarea la serviciile de alimentare 

cu apă/canalizare poate parea ridicat, trebuie luat în considerare ca jumătate din populaţie locuieşte în oraşe, 

unde reţelele de alimentare / colectare exsistă de ceva vreme. Majoritatea zonei rurale nu dispune de servicii 

de alimentare cu apăp sau canalizare, şi în ultima perioadă doar investiţii locale sau guvernamentale au început 

să contureze servicii de alimentare cu apă sau canalizare în satele şi comunele mai mari. 

Apa din judeţ este bună din punct de vedere al calităţii şi în cele mai multe cazuri cantitatea este suficientă 

pentru cerinţa alimentării cu apă potabilă. 

Majoritatea localităţilor au fronturi de captare pentru alimentarea cu apă potabilă. 

În ceea ce priveşte zona acoperită sistemul de canalizare este cu mult în urma faţa de cel de alimentare cu apă 

– şi această situaţie trebuie schimbată prin extinderea reţelei de canalizare existentă sau crearea unora noi 

unde nu există. De asemenea, un factor ce provoacă multe daune canalizării este execuţia incorectă a 

conductelor. 

Tratarea apei uzate este un alt punct slab în judetul Giurgiu. Daca în Giurgiu, Bolintin Vale şi Mihăilesti staţiile 

de epurare sunt noi sau au fost reabilitate în celelalte localităţi nu există staţii de epurare – cu excepţia: 

Grădinari, Prundu şi Roata de Jos, unde există staţii de epurare dar care nu respect indicatorii ceruţi procesului 

de epurare - de aceea trebuie dată o mare atenţie construirii staţiilor de epurare. 


