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5. ANALIZA OPŢIUNILOR 

5.1. REZUMAT 

Ţintele de conformare sunt determinate pe sectorul apă şi canal şi sunt definite în Directiva UE 98/83/EC 

privind calitatea apei pentru consumul populaţiei respectiv în Directiva UE 91/271/CEE privind colectarea şi 

tratarea apelor uzate urbane. 

Diversitatea soluţiilor strategice şi tehnologice conduce la necesitatea analizării opţiunilor la nivelul studiului de 

prefezabilitate. Obiectivul analizei opţiunilor este găsirea soluţiilor prin care pot fi atinse ţintele stabilite în modul 

cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor. 

Capitolul de faţă va include doua componente: alimentarea cu apă şi apă uzată (incluzând colectare, epurare şi 

evacuare). Pentru ambele componente, s-au identificat şi comparat alternativele tehnice de dezvoltare. La 

stabilirea acestora s-a ţinut cont de utilizarea surselor de apă, procesele de tratare (atât pentru apă potabilă, cât 

şi pentru apă uzată), localizarea staţiilor, amplasarea reţelelor, etc. 

Analiza opţiunilor s-a întocmit în conformitate cu Ghidul de Întocmire al Master Planului furnizat de MMP şi pus 

la dispoziţia Consultanţilor (http://www.posmediutm.ro/axa1.htm) şi are ca scop: 

 Definirea aglomerărilor / zonelor de alimentare cu apa; 

 Definirea sistemelor de alimentare cu apa; 

 Definirea grupurilor de aglomerări (“clustere”). 

Diferitele tipuri de analize ale opţiunilor vor fi diferite pentru sectorul de alimentare cu apă şi pentru cel de 

colectare şi evacuare a apelor uzate. Datorită acestui fapt capitolul este împărţit în consecinţă. 

 Opţiuni specifice pentru toate aglomerările / zonele de alimentare cu apă; 

 Opţiuni strategice pe termen lung pentru toate sistemele de alimentare cu apă; 

 Opţiuni strategice pe termen lung pentru grupurile de aglomerări (“clustere”). 

Sistemele de alimentare cu apă, având ca element central zonele de alimentare cu apă prioritare şi definite în 

Master Planul iniţial, au fost revizuite în cadrul acestei documentaţii conform unei analize a opţiunilor în care s-

au inclus toate datele actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional, Consilul Judeţean Giurgiu şi 

Consiliile Locale. 

Totodată, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor sistemelor s-au avut în vedere toate acele 

elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, densitatea populaţiei, tendinţe de dezvoltare 

în arealul economic şi demografic, eficienţe de ordin tehnic, etc. 

Clusterele, având ca element central aglomerările prioritare definite în Master Plan, s-au revizuit în cadrul 

acestei documentaţii conform unei analize de opţiuni în care s-au inclus toate datele actualizate primite de 

Consultant de la Operatorul Regional, Consilul Judeţean Giurgiu şi Consiliile Locale. 

După o primă filtrare a opţiunilor potenţiale, opţiunile alese pentru o analiză amănunţită s-au comparat în funcţie 

de evaluări financiare şi economice detaliate, folosindu-se costurile de investiîie, costurile de operare şi 

valoarea netă actualizată (VAN). 

În cadrul Master Planului iniţial s-au definit aglomerările conform criteriilor stabilite prin Directiva 91/271/CEE şi 

s-au stabilit indicatorii fizici ce trebuie realizaţi precum şi valorile de investiţii pentru fiecare aglomerare. 

Selecţia aglomerărilor şi prioritizarea acestora prin introducerea în lista scurtă de investiţii (faza 1) s-a făcut 

urmărindu-se în final respectarea termenilor de conformare asumaţi. Totodată întocmirea acestei prioritizări a 

avut la bază o analiză de opţiuni atât pentru identificarea aglomerărilor cât şi pentru stabilirea direcţiilor de 

dezvoltare pentru fiecare sistem în parte. 

Prioritizarea a ţinut cont de disfuncţionalităţile identificate în urma analizei situaţiei existente, efectuate la nivel 

de judeţ, precum şi de posibilităţile de remediere ale acestora în condiţiile asumate prin Tratatul de Aderare. 

La întocmirea listei de investiţii prioritare s-au prevazut lucrările necesare, astfel încât la finalizarea lucrărilor, 

fiecare aglomerare selectată să respecte criteriile de performanţă urmărindu-se indicatorii de calitate, cantitate, 

eficienţa sistemului şi gradul de conectare. 

http://www.posmediutm.ro/axa1.htm
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În cadrul Studiului de Fezabilitate – întocmit în cadrul proiectului pentru care s-a obţinut finanţarea din fonduri 

de Coeziune - au fost cuprinse trei aglomerări / zone alimentare cu apă din judeţul Giurgiu identificate conform 

criteriilor prezentate mai sus şi care în urma investiţilor propuse în proiect vor ajunge la conformare completă 

conform termenelor asumate prin Tratatul de Aderare: 

 Giurgiu (Giurgiu+Slobozia); 

 Bolintin Vale; 

 Mihăileşti. 

Pentru actualizarea Master Planului s-au actualizat şi completat toate datele privind situaţia existentă şi situaţia 

proiectelor în derulare conform informaţiilor primite de la Operatorul Regional şi Autorităţile Judeţene/Locale. 

Analiza de opţiuni la acest nivel, a stabilit acolo unde a fost necesar, revizuirea graniţelor aglomerărilor 

respectiv a clusterelor / sistemelor de alimentare cu apă definite în Master Planul iniţial, în funcţie de informaţiile 

actualizate furnizate de Autorităţile Judeţene/Locale, ROC referitor la gradul de echipare hidroedilitară la nivelul 

judeţului. 

5.2. METODOLOGIE ŞI IPOTEZE 

5.2.1. Definiţii 

Aglomerare (A) 

Prin aglomerare se înţelege o zonă unde populaţia şi/sau activităţile economice sunt suficient de concentrate 

pentru ca apele uzate oraşeneşti să fie colectate şi dirijate către o staţie de epurare ape uzate oraşeneşti sau 

către o locaţie finală de descarcare. 

O aglomerare poate include o unitate administrativ-teritorială sau părţi ale unei unităţi administrativ-teritoriale. 

Grup de aglomerări – “Cluster” (C) 

Clusterul reprezintă un grup de aşezări/aglomerări care pot fi grupate şi deservite de un sistem de colectare şi 

epurare centralizat. 

Sistem de alimentare cu apa (SAA) 

Sistemul de alimentare cu apa zonal reprezinta un grup de localitati care sunt deservite de aceeasi sursa de 

apa. In general, sistemul de alimentare cu apa zonal nu coincide cu clusterul. 

5.2.2. Consideratii generale 

5.2.2.1 Criterii pentru definirea Aglomerărilor 

Modul de abordare pentru definirea aglomerărilor a fost prezentat pe larg în Capitolul 3 – Prognoze; în cadrul 

paragrafului 3.2 – Metodologie şi ipoteze / 3.2.1 – Strategia de abordare pentru definirea aglomerărilor, au fost 

detaliate consideraţiile generale şi consideraţiile specifice, ca şi criteriile folosite în definirea aglomerărilor. 

Definirea aglomerărilor si gruparea lor in functie de marime se regasesc în sub-capitolul 3.2. 

5.2.2.2 Criterii pentru definirea Sistemelor de Alimentare cu Apa 

5.2.2.2.1 Generalităţi 

Pentru definirea unui sistem de alimentare cu apă optim din punct de vedere tehnic şi economic este necesară 

parcurgerea a două etape în analiza de opţiuni: 

Etapa 1: Analiza opţiunilor pentru sursa de apă şi implicit pentru tehnologia de tratare 

Etapa 2: Analiza opţiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă – sistem de alimentare cu apă 

centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat 

5.2.2.2.2 Analiza opţiunilor pentru sursa de apă 

Doua tipuri diferite de surse de apă pot fi considerate pentru asigurarea apei potabile în judeţul Giurgiu: apa de 

suprafaţă şi apa subterană. O prezentare comparativă sumară a celor doua tipuri de surse este prezentată în 

tabelul urmator: 
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Tabel Nr. 5-1 - Prezentare comparativă a surselor de apă 

NR. CRT. PARAMETRU SURSĂ DE SUPRAFAŢĂ (RÂU) SURSĂ SUBTERANĂ 

1 Accesibilitate pe teritoriul judetului Medie Ridicata 

2 Variabilitatea calitatii apei Ridicata Scazuta 

3 Variabilitatea debitului Medie Scazuta 

4 Vulnerabilitate la poluari accidentale Foarte ridicata Scazuta 

5 Calitatea apei brute Scazuta-Medie Buna 

6 Tip tratare pentru obtinere apă potabilă Tratare extensiva Tratare scazuta 

7 Dificultate in operare si intretinere Medie-Ridicata Scazuta-Medie 

8 Costuri in operare si intretinere Medii-Ridicate Medii 

Pentru analiza de opţiuni s-a considerat un sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă 

versus sistem de alimentare cu apă deservit de sursă subterană. 

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa de suprafaţă are, în general, următoarea componenţă: 

 Captare de apă; 

 Staţie de pompare apa brută; 

 Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare-floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-oxidare şi 

adsorbtie in cazul existentei micropoluantilor, dezinfectie cu clor, statie de pompare apa tratata); 

 Conductă de aducţiune; 

 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare; 

 Reţea de distribuţie. 

 

Sistemul de alimentare cu apă deservit de sursa subterană are, în general, următoarea componenţă: 

 Front de captare; 

 Staţie de tratare (dezinfectie cu clor, staţie de pompare apă tratată); 

 Conducta de aducţiune; 

 Rezervor de înmagazinare şi/sau staţie de pompare; 

 Reţea de distribuţie. 
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Cele două opţiuni sunt analizate în tabelul de mai jos, având ca referinţă o localitate din judeţul Giurgiu cu o 

populatie de 4000 locuitori. Cele două sisteme analizate au ca părţi comune conducta de aducţiune, rezervorul 

de înmagazinare şi staţia de pompare, reţeaua de distribuţie. În consecinţă analiza de opţiuni va lua în calcul 

doar sursele de apă şi staţiile de tratare aferente. 

Tabel Nr. 5-2 - Analiza opţiunilor sistem de alimentare cu apă deservit de o sursă de suprafaţă versus sistem de alimentare cu apa 

deservit de sursa subterana 

 
SISTEM 1 SISTEM 2 

urban 
  

rural 4000 4000 

 
Sursa de suprafata Sursa subterana 

Populatie conectata [loc.] 4.000 4.000 

Debit specific urban [l/om,zi] 110 110 

Debit specific real [l/om,zi] 80 80 

Numar personal [persoane] 5 3 

Cost personal [euro/h] 3 3 

Cost energie [euro/kW/h] 0,095 0,095 

Debit apa [mc/zi] 400 400 

Statie de pompare apa bruta     

H [m] 20 100 

Q [l/s] 4 4 

Statie de pompare apa tratata     

H [m] 20 0 

Q [l/s] 4 0 

Sursa Captare de suprafata Foraj 

 

COSTURI INVESTIŢIE DE BAZĂ SISTEM 1 
CIVILE 

[euro] 

ECHIPAMENTE ELECTRO-MECANICE 

[euro] 

TOTAL 

[euro] 

Captare suprafata + SP apa bruta 95.000 5.200 100.200 

Statie de tratare 275.492 413.238 688.730 

SP apa tratata (ST-Rez) 20.000 4.500 24.500 

TOTAL 390.492 422.938 813.430 

        

COSTURI INVESTIŢIE DE BAZĂ SISTEM 2 
CIVILE 

[euro] 

ECHIPAMENTE ELECTRO-MECANICE 

[euro] 

TOTAL 

[euro] 

Front de captare 2 foraje x 100 ml 142.077 213.116 355.193 

TOTAL 142.077 213.116 355.193 

 

COSTURI OPERARE 

SISTEM 1 

CAPTARE + SP APĂ 

BRUTĂ [euro/an] 

ST 

[euro/an] 

SP APĂ TRATATĂ 

[euro/an] 

TOTAL 

[euro/an] 

Personal 0 65.700 0 65.700 

Intretinere 553 7.576 168 8.297 

Chimicale 0 10.502 0 10.502 

Energie 678 5.548 616 6.843 

TOTAL 1.231 89.326 784 91.341 

COSTURI OPERARE SISTEM 1 FRONT CAPTARE [euro/an] TOTAL [euro/an] 

Personal 39.420 39.420 

Intretinere 3.907 3.907 

Chimicale (clor) 184 184 

Energie 3.390 3.390 
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Această analiza de opţiuni relevă faptul că utilizarea surselor de apă subterană este mai avantajoasă din punct 

de vedere al variabilităţii parametrilor de calitate şi cantitate, al exploatării, al costurilor de investiţie, operare şi 

întreţinere. 

În judeţul Giurgiu sursele existente de apă provin din captări subterane. Zona judeţului Giurgiu este 

caracterizată de prezenţa calcarelor mezozoice carstifiate, la 500-600 m adâncime, adevarate rezervoare de 

apă subterană. Stratul acvifer freatic, care frecvent cuprinde atât freaticul din terasele Dunarii, cât si 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) debitează cca. 80 l/s. Pentru 

extinderea surselor de apă, se recomandă realizarea de foraje de mare adâncime, pentru exploatarea 

acviferului cantonat în calcarele mezozoice carstifiate, acesta putând furniza o apă de o calitate excepţională. 

Unele localităţi au deja un sistem complet şi independent de alimentare cu apă, în timp ce altele au primit 

fondurile necesare pentru a-şi realiza sistemul de alimentare cu apă, fonduri primite în principal prin intermediul 

programelor de dezvoltare pentru diferite stadii şi câteva prin programe de investiţii europene. Majoritatea 

localităţilor din judeţul Giurgiu, fiind mici şi foarte mici, n-au îndeplinit, până în prezent, cerinţele minime pentru 

a primi finanţare din fonduri de coeziune. 

5.2.2.2.3 Analiza optiunilor privind gruparea zonelor de alimentare cu apă – sistem de alimentare 

cu apă centralizat versus sistem de alimentare cu apă descentralizat  

Pentru etapa 2 a analizei de optiuni – sistem de alimentare cu apă centralizat versus sistem de alimentare cu 

apă descentralizat se va considera doar posibilitatea alimentării din surse de apă subterană. Ambele opţiuni 

(centralizatoare / descentralizatoare) reprezintă soluţii în cadrul general al realizarii conformarii cu standardele 

UE şi naţionale pentru apă potabila. 

În acest context, centralizarea / descentralizarea poate fi rezumată în următoarele situaţii: 

Soluţia centralizata (un grup de localităţi) 

Dacă sursa principală existentă (în general a localităţii principale din grupare), are capacitate suficientă, este 

pastrată pentru alimentarea întregii grupări printr-o aducţiune existentă, extinsă sau nu, sau printr-o aducţiune 

nouă. Reţelele de distributie ale localităţilor mai mici sunt astfel “legate” de restul grupării printr-o conexiune la 

aducţiunea principală. 

În cazul în care sursa principală existentă este improprie (din cauza amplasării sau capacitătii), va fi aleasă o 

sursa nouă pentru alimentarea grupării, cu o aducţiune nouă.  

Aducţiunea e definită ca principală conductă de alimentare pentru una sau mai multe localităţi. De aceea este 

iminentă situaţia când conductele principale ale reţelei de distribuţie, mai ales în cazul localităţilor mici şi 

mijlocii, să se întindă de-a lungul aceluiaşi drum. În caz concret, aducţiunea este de dimensiuni reduse, fiind 

mai ieftină gruparea lor. 

Soluţia descentralizata 

Fiecare localitate are un sistem de alimentare cu apă individual. 

 

 

 

 

 

TOTAL 46.901 46.901 

 
    

      

  SISTEM 1 SISTEM 2 

Total costuri IB 813.430 355.193 

Total costuri O&M 91.341 46.901 

VAN 1.975.063 954.633 
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Figura Nr. 5-1 - Opţiuni generale de alimentare cu apă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemele de alimentare cu apă, având ca element central zonele de alimentare cu apă prioritare şi definite în 

Master Plan, s-au revizuit în cadrul acestei documentaţii conform unei analize a opţiunilor în care s-au inclus 

toate datele actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional.  

Totodata, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor sistemelor s-au avut în vedere toate acele 

elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, densitatea populaţiei, tendinţe de dezvoltare 

în areal economic şi demografic, eficiente de ordin tehnic etc.  

Opţiunile studiate s-au diferenţiat în funcţie de valoare netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de 

investiţie şi a costurilor de operare şi întreţinere. 

5.2.2.2.4 Bazele analizei de opţiuni  

Analiza opţiunilor este bazată pe următoarea metodă de comparaţie a costurilor: 

Tabel Nr. 5-3 - Definire costuri utilizate în analiza opţiunilor pentru sistemele de alimentare cu apă 

 COSTURI 
DETALII DE 

COSTURI 
PARAMETRII 

DEFINIŢIA COSTURILOR 

(FORMULA)) 

COSTUL INVESŢITIEI 

 Constructii Civile 

1 STA (Captare sursa şi tratare)* Populaţie 40% din costul total al STA 

2 Aducţiunea Lungime Diametru şi alti parametrii 

3 Staţie pompare (dacă este necesară) 
Populaţie şi topografie (diferente de 

nivel) 
Energia de pompare 

4 Bazine de stocare a apei Populatie si capacitate de stocare €/ mc  

 Total Costuri Anuale Construcţii Civile 
Durata de viată / perioada de 

amortizare (40 de ani) 
(1+2+3+4)/durata de viată 

 Echipamente mecanice şi electrice 

1 STA (Captare sursa şi tratare)** Populaţie 60% din costul total al STA 

2 Staţie pompare (dacă este necesară) 
Populaţie şi topografie (diferente de 

nivel) 
Energia de pompare 

3 Bazine de stocare a apei Populatie si capacitate de stocare 10% (costuri CC)  

 
Total Cost Anual echipamente mecanice şi 

electrice 

Durata de viata / perioada de 

amortizare (12 ani) 
(1+2+3)/durata de viata 

 Total costuri de invesţitie  Total CC + echip. M&E. 

COSTURI ÎNTREŢINERE/REPARAŢII 

1 
Întreţînere şi reparaţii constructii civile si 

instalatii (costuri anuale) 

Costuri anuale constructii civile si 

instalatii 
0.5% (costuri CC) 

 
Întreţînere şi reparaţii echipamente 

mecanice şi electrice (costuri anuale) 

Costuri anuale echipamente 

mecanice şi electrice 
1.5% (costuri echip. M&E) 

    

COSTURI PERSONAL 

1 
Costul salariilor personalului de 

întreţinere al sitemului de AA 

Numărul de ore lucrate  / salariul 

pe ora 
Costuri salarii (anuale) 

Oras principal 

Optiunea 1 – Descentralizatoare 
Sisteme de alimentare cu apa 
independente (surse, facilităţi,  

aductiune si retele de distributie) 

Oras 
important 

Aductiune 

Optiunea 2 – Centralizatoare 
Sursa,ST, SP, stocare si 

aductiune comune.  
Retele de distributie independente 
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 Total costuri personal  (1) 

COSTURI DE OPERARE** 

 Costuri consum de energie 

1 Consum în reţea Consum energie / m3 furnizat 0.095 €/ kWh 

2 
Consum staţie pompare (dacă este 

necesară) 

Populaţie şi topografie (diferente 

de nivel) 
0.095 €/ kWh 

 Total Cost energie consumata anual  [(1)+(2)] x 365 x 24 h 

TOTAL COSTURI ANUALE = INVESŢITIE + ÎNTREŢINERE/REPARAŢII + PERSONAL + COSTURI OPERARE 

* În cazul unei STA existente, 20 % se considera ca fiind reabilitare 
** Consumul total de chimicale ale STA sunt considerate ca fiind aceleasi în ambele variante 

Analiza opţiunilor pentru definirea sistemelor de alimentare cu apă la nivelul întregului judeţ, detaliată din punct 

de vedere tehnic şi economic se regăseşte în sub-capitolul 5.3.3. 

5.2.2.3 Criterii pentru definirea Clusterelor 

5.2.2.3.1 Generalitati 

În general vorbind, costul tratarii apei uzate este cu atât mai mic cu cât volumul apei uzate tratate este mai 

mare. Acest lucru se datoreaza faptului că eforturile constante de operare care sunt independente de mărimea 

staţiei de epurare pot fi puse în legătură cu un volum mai mare de apă uzată. 

Pe de altă parte, există limitări economice si tehnice în cazul creării unor clustere mai mari, cum ar fi distante, 

topografie etc. Soluţia tipică pentru zone europene similare este o staţie de epurare amplasată într-o 

aglomerare principală la care se vor conecta diferite aglomerări mai mici situate în vecinatate. 

Soluţia care trebuie găsită la nivel de Master Plan este care din aceste aglomerari pot fi conectate economic şi 

tehnic la una principală (soluţie centralizatoare) şi care nu (soluţie descentralizatoare). 

De asemenea, în functie de numărul de locuitori echivalenţi, de terenul disponibil, de parametri de evacuare 

impusi se impune o analiză de opţiuni a tehnologiei de epurare a apelor uzate. 

5.2.2.3.2 Analiza optiunilor privind gruparea aglomerarilor – centralizat versus descentralizat 

Cele două opţiuni generale sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 5-4 - Opţiuni generale de evacuare a apelor uzate 

1 
Optiunea 1 –  

Soluţie descentralizatoare 
Fiecare aglomerare are un sistem de canalizare individual. 

2 
Optiunea 2 –  

Soluţie centralizatoare 

Aglomerari mici sunt racordate la statia de epurare a unei aglomerari medii 

sau mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 5-2 - Opţiuni generale de evacuare a apelor uzate 

Optiunea 1 - statie de epurare descentralizata 
pentru localitatea 1

Optiunea 2 - statie de epurare centralizata 

SEA 
localitatea 1

Localitatea 2

SEA 
localitatea 2

Localitatea 2

SEA 
localitatea 2
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Există o distanţă critică între localităţi, care este relevantă atunci când se evaluează dacă o localitate poate fi 

conectată cu altă localitate şi dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere economic. Distanţa critică nu 

este o lungime constantă, dar depinde de o serie de condiţii: 

 Topografie 

Distanţă critica se mareste când o localitate poate fi conectata la cea mai apropiată localitate de dimensiuni mai 

mari gravitational, dacă există panta naturala între localităţi. Lungimea critică va descreşte dacă apa uzată 

trebuie să fie pompată, în cazul unei pante negative. 

 Mărimea localităţii care trebuie sa fie conectată 

Localitatea care urmează sa fie conectată la o altă localitate trebuie să aibă o anumită mărime în termeni de 

cantitate de apă uzată sau PE. Altfel, costurile de invesţitie pentru conectare şi eforturile operaţionale 

corespunzătoare vor fi prea ridicate în comparatie cu o soluţie individuală. 

 Alte aspecte cum ar fi traversări de râuri, graniţe politice etc. 

Clusterele, având ca element central aglomerările prioritare şi definite în Master Plan, s-au revizuit în cadrul 

acestei documentaţii conform unei analize a opţiunilor în care s-au inclus toate datele actualizate primite de 

Consultant de la Operatorul Regional.  

Totodată, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor clusterelor s-au avut în vedere toate acele 

elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, mărimea aglomerării (PE), tendinţe de 

dezvoltare în areal economic şi demografic, eficiente de ordin tehnic etc.  

Opţiunile studiate s-au diferenţiat în funcţie de valoarea netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de 

investiţie şi a costurilor de operare şi întretinere. 

5.2.2.3.3 Analiza opţiunilor privind epurarea apelor uzate 

Conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate oraşeneşti procesul de epurare cuprinde treapta 

secundară (cluster <10.000 L.E.) sau treapta terţiară (cluster >10.000 L.E.). 

Ca şi proces de epurare există 2 optiuni principale: 

 Procese biologice intensive. 

 Procese biologice extensive. 

Procese biologice intensive - Cele mai des utilizate tehnici la nivelul staţiilor de epurare a apelor urbane sunt 

procesele biologice intensive. 

Principiul acestor procese este operarea pe o suprafaţă redusă şi intensificarea fenomenului de transformare şi 

distrugere a materiilor organice. 

Sunt utilizate trei tipuri importante de procese: 

 cu nămol activat; 

 filtre biologice şi contactori biologici rotativi; 

Avantajele acestor tehnici sunt că: 

 pot fi folosite oricaror tipuri de aglomerări; 

 un alt avantaj, în special pentru nămol activat, este că există foarte multe date experimentale şi este 

uşor să se obţină articole detaliate privind proiectarea şi îmbunătăţirile ce pot fi făcute cu privire la 

parametrii de proces; 

 necesită suprafeţe reduse; 

 exista mulţi producatori pe piaţa naţională şi internaţională ce pot oferi tehnologii şi echipamente 

adecvate; 

 tehnologiile adoptate pot asigura conformarea cu cerinţele reglementarilor europene pentru zone 

sensibile. 

Principalele dezavantaje sunt: 

 consumul de energie; 

 necesită personal calificat pentru întreţinere. 

Procese biologice extensive - Procesele extensive sunt tehnici care realizează epurarea apelor uzate utilizând 

culturi care folosesc energia solară pentru a produce oxigenul necesar pentru fotosinteză. Tehnicile sunt 
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caracterizate prin încarcări superficiale foarte scazute şi prin faptul că staţiile de epurare pot fi operate fără 

consum de energie electrică. 

Principalele tehnici utilizate sunt: 

 lagunele; 

 infiltrare-percolare; 

 terenuri umede. 

Principalele dezavantaje ale acestor tehnici sunt: 

 necesitatea unei suprafeţe considerabile: pentru 4.000 LE este necesară o suprafaţă de aproximativ 

4-5 ha; 

 eficienţa proceselor în perioada de iarna este foarte scăzută şi în general aceste tehnologii nu pot 

garanta conformarea cu cerinţele UE pentru zone sensibile, pe timpul iernii; 

 amplasamentul acestora trebuie să se gasească departe de aşezările umane datorită neplacerilor 

legate de mirosuri, muşte şi ţânţari; 

 pentru garantarea etanşeitaţii va fi necesară utilizarea membranelor, prin urmare costul de investiţie 

nu este considerabil mai redus decât costul de investiţie pentru tehnici intensive. 

Având în vedere cele scrise mai sus, precum şi caracteristicile judeţului, Consultantul propune utilizarea 

proceselor biologice intensive pentru tehnologia staţiilor de epurare. 

Tabelul următor conţine recomandări orientative privind cea mai potrivită schemă de tratament a apelor uzate, 

care se va alege în functie de capacitatea staţiilor de epurare: 

Tabel Nr. 5-5 - Schema de epurare în funcţie de capacitatea staţiei de epurare 

Epurarea apei uzate Trepte de tratare Procese adoptate 

2.000 la 5.000 Treapta secundara 
SE Compacte cum ar fi Bazine Biologice Rotative, 

BioFiltre, sau alte SE prefabricate 

5.000 la 25.000 
<10.000 Treapta secundara 

>10.000 Treapta tertiara 

Aerare extinsa (tratarea namolului activat prin stabilizare 

aeroba) 

> 25.000 Treapta tertiara Tratarea namolului activat prin fermentare anaeroba 

Calitatea apei uzate epurate va respecta NTPA 001-011 ce transpune reglementarea europeană privind 

epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC. 

Calitatea apelor uzate industriale evacuate în reţeaua publică de canalizare urmareşte prevenirea introducerii în 

sistem a elementelor ce inhibă procesul de tratare (metale grele etc.). Apele uzate aflate în această situaţie 

trebuie pre-epurate în prealabil, astfel încât, la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, să respecte 

recomandarile NTPA 002 (CBO5 – max 300 mg/l; CCO max 500 mg/l, etc.). 

In conformitate cu NTPA 001-011, tabelul urmator arată concentraţiile admise pentru apa tratată, conform 

mărimii aglomerării, şi specifică procentul minim de reducţie, în funcţie de parametrul analizat: 

Tabel Nr. 5-6 - Calitatea apei epurate conform NTPA 001-011 

PARAMETRU  CONCENTRAŢIE 
PROCENT MINIM DE 

REDUCERE (%) 

Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 

20
0
C), fara nitrificare 

25 mg O2/dm
3 70 – 90 

40 in conditii speciale 

Consum chimic de oxigen(CCO) 125 mg O2/dm
3
 75 

Total suspensii solide 
35 mg/dm

3
 (peste 10,000 P.E.) 

60 (2,000 – 10,000 P.E.) 

90 (peste 10,000 P.E.) 

70 (2,000 – 10,000 P.E.) 

Fosfor  total  
2 mg/dm

3
 (10,000 – 100,000 P.E.) 

1 mg/dm
3
 (peste 100,000  P.E. ptr.zone sensibile) 

80 

Azotat  total  
15 mg/dm

3
 (10,000 – 100,000 P.E.) 

10 (peste 100,000  P.E. ptr.zone sensibile) 
70 – 80  

La stabilirea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi dimensionarea debitelor componente ale acestora, s-au 

avut în vedere: 

 Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea 

I-a – Treapta mecanică – indicativ NP 032 – 1999. 
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 Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea 

a II-a – Treapta biologica – indicativ NP 088 – 03. 

 Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea 

a III-a – Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q  50 l/s) şi foarte mică (Q  5 l/s) – indicativ NP 

089 – 03. 

 Normativul pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate oraşeneşti. Partea 

a IV-a – Treapta de epurare avansată a apelor uzate – indicativ NP 107 – 04. 

Obiectivul principal al epurarii mecanice este îndepartarea substanţelor solide din apele uzate şi protejarea 

etapelor urmatoare de epurare a apelor uzate şi nămolului de depuneri sau colmatări. Degresarea este 

necesară pentru a se evita acumularea de grăsime în etapele următoare de epurare, care, la rândul ei, poate 

provoca umflarea nămolului în etapa de epurare biologică. 

Aplicarea unei decantări primare depinde, iarăsi, de proiectul procesului selectat pentru etapa de epurare 

biologică. 

Principalii parametrii de proiectare pentru treapta mecanică de epurare sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 5-7 - Opţiuni epurare mecanică 

PROECES SOLUŢIE TEHNICĂ PARAMETRII DE PROIECTARE 

Gratare rare Gratar cu bare - Distanta intre bare: 120 mm 

Gratare fine 
Gratar cu tambur,gratar tip 

sita, gratare pasitoare 

- Distanta intre bare: 6 to 10 mm 

 - Minim doua unitati –echipate cu presa ptr.spalarea 

materiilor sitate  

- Performanta deshidratare pana la 60 %   

- Cant. materie sitata inainte de presare: 10 kg  

- Cant.materie sitata dupa presare: 5 kg 

Deznisipator si separator grasimi 

Circular 
-Timp retentie pe vreme uscata: 20 minute 

-Timp retentie pe vreme umeda: 10 minute 

- Echipat cu sistem de spalare nisip – materie 

organica dupa spalare nisip:: < 5%  

- Cant.nisip inainte de spalare:8 kg  

- Cant.nisip dupa spalare: 4 kg 

Longitudinal 

Decantare primara 
Decantoare circulare 

Decantoare longitudinale 

-Timp retentie pe vreme uscata: 60 minute 

-Timp retentie pe vreme umeda: 30 minute 

- incarcare maxima deversor q(l) = 30 - 50 m3/(m x h) 

-Echipat cu sistem de indepartare spuma 

-Echipat cu pompe  ptr.namol primar 

Alegerea celei mai adecvate scheme de epurare biologică depinde de nivelul de epurare solicitat, cum ar fi 

epurare secundară, terţiară sau chiar terţiară cu cerinţe mai stringente pentru N şi P în cazul în care populaţia 

echivalentă este mai mare de 100,000 PE. 

Principalii parametri de proiectare pentru opţiunile de epurare biologică sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 

Tabel Nr. 5-8 - Opţiuni de epurare biologică 

PROCES SOLUŢIE TEHNICĂ PARAMETRII DE PROIECTARE 

Proces clasic cu namol activat 

Bazin de aerare 

Varsta minima a namolului: 15 zile in functie de proces 

Varsta minima a namolului: 25 zile pentru aerare 

prelungita 

MLSS: 3-3.5 kg/m
3
 

MLSS la aerare prelungita: 4-5 kg/m
3 

Factor α: 0.6 

(n+1) suflanta pentru aerare 

Decantare finala 

Incarcare maxima suprafata q (A) = 0.8 m/h 

Adancime minima a apei h = 4.5 m 

Incarcare maxima a deversorului q (l) = 10 m
3
/( m h) 

Namol activat recirculat 
Q = 100% din Qmax 

(n+1) pompe 

Statie de pompare a namolului 

activat in exces 
(n+1) pompe 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--2200  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

Pentru aglomerarile mai mici de 2000 L.E. nu se face analiza de opţiuni şi s-a adoptat ca şi facilitate de epurare 

fosa septică.  

5.2.2.3.4 Bazele analizelor 

Analiza opţiunilor este bazată pe următoarea metodă de comparaţie a costurilor: 

Tabel Nr. 5-9 - Definire costuri utilizate in analiza optiunilor pentru clustere 

 COSTURI 
DETALII DE 

COSTURI 
PARAMETRII 

DEFINIŢIA COSTURILOR 

(FORMULA)) 

COSTUL INVESŢITIEI* 

 Constructii Civile 

1 S.E.  Populaţie 40% din costul total al S.E. 

2 Colector Lungime Diametru şi alti parametrii 

3 Staţie pompare (dacă este necesară) Populaţie şi topografie (diferente de nivel) Energia de pompare 

 Total Costuri Anuale C-tii Civile 
Durata de viata / perioada de amortizare 

(40 de ani) 
(1+2)/durata de viata 

 Echipamente mecanice şi electrice 

1 S.E. Populaţie 60% din costul total al S.E. 

2 Staţie pompare (dacă este necesară) Populaţie şi topografie (diferente de nivel) Energia de pompare 

 
Total Cost Anual echipamente mecanice şi 

electrice 

Durata de viata / perioada de amortizare 

(12 ani) 
(1+2)/durata de viaţă 

 Total costuri de invesţitie  Total CC + echip. M&E 

COSTURI ÎNTREŢINERE/REPARAŢII 

1 
Întreţinere şi reparaţii constructii civile si 

instalatii (costuri anuale) 
Costuri anuale constructii civile si instalatii 0.5% (costuri anuale CC) 

2 
Întreţinere şi reparaţii echipamente 

mecanice şi electrice (costuri anuale) 

Costuri anuale echipamente mecanice şi 

electrice 

1.5% (costuri anuale echip. 

M&E) 

 Total costuri de intretinere/reparatii  (1+2) 

COSTURI PERSONAL 

1 
Costul salariilor personalului de întreţinere 

al sistemului de canalizare 
Numărul de ore lucrate / salariul pe ora Costuri salarii (anuale) 

 Total labour cost  (1) 

COSTURI DE OPERARE 

 Costuri consum de energie 

1 Consum în reţea Consum energie / m3 furnizat 0.095 €/ kWh 

2 
Consum staţie pompare (dacă este 

necesară) 
Populaţie şi topografie (diferente de nivel) 0.095 €/ kWh 

 Total Cost energie consumata anual  [(1) +(2)] x 365 x 24 h 

TOTAL COSTURI ANUALE = INVESŢITIE+ ÎNTREŢINERE/REPARAŢII +PERSONAL + COSTURI OPERARE 

Analiza opţiunilor pentru definirea clusterelor la nivelul întregului judeţ, detaliată din punct de vedere tehnic şi 

economic se regăseşte în sub-capitolul 5.3.4. 

5.2.3. Ipoteze de calcul 

5.2.3.1 Prognoza populaţiei 

Tendinţa de evoluţie a populaţiei în jud.Giurgiu este similară tendinţei generale din România, respectiv o 

tendinţă generală de scădere pentru perioada analizată. 

La elaborarea Master Planului actualizat, a fost revizuită prognoza populaţiei, avându-se în vedere următorii 

coeficienţi: 
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Tabel Nr. 5-10 - Coeficienţi de creştere anuală a populaţiei 

2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2040

Zona urbana -0.21% -0.51% -0.56% -0.55% -0.69%

zona rurala -0.46% -0.60% -0.61% -0.69% -0.90%

Coeficienti de variatie
Judetul Giurgiu

 

Pe baza coeficientilor de mai sus, populaţia prevazută pentru judeţul Giurgiu pentru perioada 2010-2040 este 

după cum urmează: 

Tabel Nr. 5-11 - Populaţia prognozată în judeţul Giurgiu, 2010 – 2040 

2010 2013 2015 2018 2025 2040

Judetul Giurgiu 280125 275328 272176 267364 255715 225243

Zona urbana 87420 78607 77803 76503 73591 66316

Zona rurala 192705 196721 194374 190860 182124 158927  

5.2.3.2 Cererea casnică de apă 

Debitul casnic specific reprezintă cererea de apă potabilă pentru acoperirea nevoilor zilnice ale populaţiei: băut, 

preparat masă, spălare corporală, spălarea vaselor şi rufelor, utilizarea toaletei, curăţenia casei, ca şi pentru 

animale. 

Conform ghidului SF şi al AF, pentru cele 3 aglomerări prioritizate, s-a stabilit debitul specific luând în 

considerare aspectele descrise mai jos. 

Consumul specific de apă a fost estimat pentru fiecare sistem pe baza valorilor provenite de la COR, şi 

estimarea elasticităţii pe baza tarifelor şi venitului pe gospodarie. Consumul specific istoric a fost determinat pe 

baza cerinţei de apă furnizată de companiile de apă şi previziunile au fost stabilite pentru orizontul de referinţă. 

Cerinţa de apă a fost adaptată pentru fiecare sistem, considerând efectele elasticităţii asupra tarifelor şi creşterii 

economice. O descreştere generală a consumului de apă la nivelul judeţului estimată pentru toate categoriile 

până în 2013, în urma creşterii tarifelor şi a extinderii contorizării. Dupa 2013 consumul specific de apă este 

prevazut să crească pe baza estimării elasticităţii venitului şi tarifului. 

Tabel Nr. 5-12 - Consum specific menajer conform Aplicatiei prin Fonduri de Coeziune 

AGLOMERARE 
CONSUM SPECIFIC MENAJER [l/om/zi] 

Inainte de proiect Dupa proiect 

Giurgiu-Slobozia 123 110 

Bolintin Vale 40 110 

Mihailesti 264 110 

Aceste informaţii detaliate despre consumul specific casnic precum şi tendinţa de creştere/descreştere a 

acestuia, nu s-au putut extrapola la nivelul întregului judeţ, având în vedere caracterul strict rural al zonei de 

studiu. Drept urmare, la analiza opţiunilor, costurilor de operare şi întretinere cât şi la determinarea necesarului 

de investiţii pentru faza 2 a fondurilor de coeziune, debitele specifice casnice s-au considerat cele din 

SR1343/2006, iar tendinţa de creştere/descreştere a cerinţei de apă s-a considerat a fi liniară, cu un uşor trend 

de creştere (1.2 % / an). Aceasta tendinţă reprezintă efectul direct al creşterii confortului casnic (echipare cu 

instalaţii de încălzire centralizate) practic, tendinţa unor aglomerări de a se transforma în zone rezidenţiale (cele 

din apropierea capitalei). 

Pentru analiza de opţiuni s-a considerat consumul specific urban de 110 l/om,zi şi consumul specific rural de 80 

l/om, zi conform standardului românesc revizuit STAS 1343-1/2006. 

Debitele de dimensionare pentru sistemele de alimentare cu apă s-au calculat de asemenea, conform 

standardului românesc revizuit STAS 1343-1/2006. 

5.2.3.3 Cererea de apă non-casnică 

Cererea de apă non-casnică este alcatuită din debitele pentru instituţiile publice, unităţi comerciale şi 

industriale. Judeţul Giurgiu este o zonă predominant rurală, cu o activitate indistrială f scăzută.  

Pentru aprecierea debitelor specifice provenite de la instituţii publice şi unităţi comerciale s-au luat în 

considerare prevederile STAS 1478-90. 
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Tabel Nr. 5-13 - Debite specifice pentru institutii si unitati comerciale 

 

Pentru localitatile cu mai puţin de 5000 locuitori, în proces de tranziţie de la sat la oraş, s-au menţinut 

consumurile pentru animale (bovine şi porcine) şi gospodările existente în prezent în localitate. 

Se consideră că branşările de consumatori non-casnici vor rămâne constante, la nivelul actual, exceptând 

acele localităţi unde este în curs extinderea investiţiilor în infrastructură, ceea ce permite noi branşări de 

consumatori. Prin urmare, cu excepţia perioadei de implementare pentru proiectele în curs, consumul specific 

non-casnic de apă per bransare se prevede că va scădea cu 0.25% pe an in 2012-2013, din cauza creşterilor 

de tarife şi a contextului economic, şi că va creşte cu 0.25% pe an pentru restul perioadei. 

5.2.3.4 Debite ape uzate 

La dimensionarea reţelei de colectare ape uzate, s-au avut în vedere următoarele criterii principale: 

 Coeficientul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat la 100%; 

 Debitul de dimensionare pentru reţeaua de canalizare este debitul orar maxim. Acest debit a fost 

calculat avandu-se în vedere cererea totală de apă calculată conform STAS 1343-1/2006. 

In cazul sistemelor de canalizare actuale, metodologia aplicată de consultant pentru determinarea debitelor şi 

încarcarilor de ape uzate, populaţiei echivalente, datelor necesare bunei dimensionari a staţiei de epurare şi 

respectării prevederilor legislaţiei europene în vigoare cuprinde următoarele etape: 

 Centralizarea tuturor datelor istorice puse la dispozitie de beneficiari, care includ datele referitoare la 

debitele si incarcarile apelor uzate din unitatile industriale si comerciale 

 Centralizarea datelor istorice privind debitele si incarcarile apelor uzate din admisia statiei de epurare 

existente 

Pe baza acestor date si a metodologiei urmatoare, au fost determinate P.E (populatia echivalenta) si 

incarcarile: 

 Din incarcarea zilnica totala (kg/zi) ce intra in statia de epurare s-a extras incarcarea provenind din 

industrie. Astfel va rezulta contributia populatiei; 

 Incarcarea de la populatie a fost impartita la numarul de locuitori conectati la sistem, rezultand 

valorile ce definesc 1 P.E. 

 Numarul total de P.E. provenind din aglomerari a fost calculat prin impartirea incarcarii zilnice totale 

ce intra in statia de epurare la valorile definite pentru 1 P.E. 

In cazul sistemelor de canalizare propuse debitele de dimensionare s-au calculat conform STAS 1846-1/2006, 

populatia echivalenta conform metodologiei descrisa la sub-capitolul 5.2.3.1, cantitatile de poluanti influente in 

statia de epurare conform NTPA 002/2002. 

5.2.3.5 Preţuri unitare 

Optiunile tehnice analizate in acest capitol sunt transpuse în costuri de investiţie, costuri de operare şi 

întreţinere pe baza preturilor unitare si a formulelor de calcul sunt prezentate în anexa D1.1. 

5.3. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA OPŢIUNILOR 

5.3.1. Situaţia existentă a infrastructurii din judeţul Giurgiu 

Judeţul Giurgiu este o zonă predominant rurală, cu localităţi mici şi foarte mici. In afara de zona urbană 

(localităţile Giurgiu, Bolintin Vale şi Mihăileşti), nici o localitate nu a primit finanţare din Fonduri de Coeziune. 

Exista proiecte în derulare finanţate prin diverse hotărâri guvernamentale (OG7, HG577, etc) pentru realizarea 

Categorie l/om zi

Birouri 30 - 40

Scoli, gradinite fara internat 30 - 30

Scoli cu internat 125 - 140

Spitale 700

Hoteluri 150

Centre comerciale 40

Teatre, cinematografe 10
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sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Chiar şi aşa, judeţul Giurgiu rămâne o zonă cu acoperire scăzută 

a sectoarelor de apă şi apă uzată. 

5.3.1.1 Sisteme de alimentare cu apă existente 

Situaţia existentă a infrastructurii de apă din judeţul Giurgiu, inclusiv sistemele în execuţie, este centralizată în 

tabelul urmator: 

Tabel Nr. 5-14 - Situatia existenta a sistemelor de alimentare cu apă (inceputul anului 2011) 

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

ORAŞUL / COMUNA 

SATE COMPONENTE 

ALE ORAŞULUI / 

COMUNEI 

SISTEME ÎN FUNCŢIUNE SISTEME ÎN EXECUŢIE 

km 

reţea 

Staţii 

tratare 

Sursa de 

finanţare 

km 

reţea 

Staţii 

tratare 

Sursa de 

finanţare 

Giurgiu * Giurgiu 219,71
(1)

 2 - 21,0
(2)

 2
(3)

 POS mediu 

Bolintin Vale * Bolintin Vale* 6,8 1 - 23
(4)

 1
(3)

 POS mediu 

Mihailesti 

Mihailesti* 3,4 1 - 35,06
(4)

 1
(3)

 POS mediu 

Novaci N/A N/A OG7 N/A N/A HG577 

Popesti N/A N/A OG7 N/A N/A HG577 

Adunaţii Copăceni 

Adunaţii  Copăceni - - - 17 - HG577 

Dărăşti Vlaşca - - - 12 - HG577 

Mogoşeşti - - - 7 - HG577 

Varlaam - - - 3 1 HG577 

Bolintin Deal 
Bolintin Deal - - - 10 1 OG7 

Mihai Vodă - - - 8 - OG7 

Bucşani 

Bucşani 7 1 HG687 - - - 

Podişor 6 - HG687 - - - 

Vadu Lat 4 - HG687 - - - 

Bulbucata Bulbucata 6,73 1 HG687 - - - 

Buturugeni 

Buturugeni 7,88 1 HG687 - - - 

Pădureni - - Buget loc. 4,2 1 HG577 

Podu Ilfovăţului - - - 2,8 - HG577 

Poşta 3 - Buget loc. - - - 

Clejani 
Clejani - - - 7,1 1 PNDR 

Podu Doamnei - - - 4 - PNDR 

Colibaşi 
Colibaşi - - - N/A N/A HG577 

Câmpurelu - - - N/A- N/A HG577 

Comana 
Comana 8,35 1 HG577 - - - 

Vlad Ţepeş - - - 6,1 1 HG577 

Crevedia Mare 
Crevedia Mare - - - 4,5 1 HG577 

Crevedia Mică - - - 3 - HG577 

Daia 
Daia - - - 30 1 OG7 

Plopşoru - - - 10 - OG7 

Frăteşti 
Frăteşti 9,8 1 HG687 - - - 

Remuş 15,2 
     

Ghimpaţi 

Ghimpaţi 17,12 1 HG577 - - - 

Copaciu 10 - HG577 - - - 

Naipu 14 1 HG577 - - - 

Gogoşari Gogoşari 5,2 1 GH577 - - - 

Grădinari 

Grădinari 6 1 HG687 - - - 

Tândava 7 - HG687 - - - 

Zorile 4 - HG687 - - - 

Hotarele Hotarele - - - 41 1 HG577 
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SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

ORAŞUL / COMUNA 

SATE COMPONENTE 

ALE ORAŞULUI / 

COMUNEI 

SISTEME ÎN FUNCŢIUNE SISTEME ÎN EXECUŢIE 

km 

reţea 

Staţii 

tratare 

Sursa de 

finanţare 

km 

reţea 

Staţii 

tratare 

Sursa de 

finanţare 

Isvoarele 
Isvoarele - - - N/A N/A HG577 

Teiuşu - - - N/A N/A HG577 

Izvoarele 

Izvoarele - - - 21 1 OG7 

Chiriacu - - - 14 - OG7 

Valea Bujorului - - - 5 - OG7 

Joiţa 
Joiţa - - - 27 1 HG577 

Bâcu - - - 13 - HG577 

Malu Malu 18 1 HG687 - - - 

Mârşa Mârşa 10,03 1 HG687 - - - 

Mihai Bravu Mihai Bravu - - - 17 1 OG 7 

Ogrezeni Ogrezeni - - - N/A N/A HG577 

Oinacu 
Oinacu 12 1 HG687 - - - 

Braniştea 7 - HG687 - - - 

Prundu 
Prundu - - - 12 1 PNDR 

Puieni - - - 6 1 HG577 

Putineiu 

Putineiu - - - 18 1 HG577 

Hodivoaia - - - 12 - HG577 

Vieru - - - 13 1 HG577 

Roata de Jos 
Roata de Jos 

11,81 
1 - - - - 

Sadina - - - - - 

Slobozia* Slobozia 14,09 1 HG577 - - - 

Toporu Toporu - - - 11 1 OG7 

Vânătorii Mici 
Vânătorii Mici - - - 6,1 1 HG577 

Izvoru - - - 6,2 - HG577 

Valea Dragului 

Valea Dragului - - - - - - 

Vărăşti - - - 9 1 OG7 

Dobreni - - - 5 - OG7 

Vedea Vedea 17,57 1 HG687 - - - 

Nota: (*) - Serviciile în sectoarele de apă şi apă uzată sunt asigurate de S.C. APA SERVICE Giurgiu începand din septembrie 2007 cand 
compania devine Operator Regional. 
(1) – lungimea include şi lungimea branşamentelor 

(2) – înlocuiri de conducte 
(3) – lucrările se referă la reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea (unde este cazul) obiectivelor  
(4) – înlocuiri şi extinderi de conducte 

5.3.1.2 Sisteme de canalizare existente 

Situaţia existentă a infrastructurii de apă uzată din judeţul Giurgiu, inclusiv sistemele în executie, este 

centralizată în tabelul urmator: 

Tabel Nr. 5-15 - Situatia existenta a sistemelor de canalizare (inceputul anului 2011) 

SISTEME DE CANALIZARE – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

ORAŞUL / COMUNA AGLOMERARE 

SISTEME ÎN FUNCŢIUNE SISTEME ÎN EXECUŢIE 

km 

retea 

Statii 

epurare 

Sursa de 

finantare 

km 

retea 

Statii 

epurare 

Sursa de 

finantare 

Giurgiu * Giurgiu 107,14
(1)

 1 - 58,25
(4)

 1
(3)

 
POS 

mediu 

Bolintin Vale * Bolintin Vale 3,0 1 - 22,48
(4)

 1
(5)

 
POS 

mediu 
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Mihailesti* 

Mihailesti* 3,2 1 - 25,58
(4)

 1
(5)

 
POS 

mediu 

Novaci - - - N/A - HG577 

Popesti - - - N/A - HG577 

Slobozia* Slobozia - - - 10,86 - 
POS 

Mediu 

Bolintin Deal 
Bolintin Deal 

   
N/A N/A HG577 

Mihai Voda 
   

N/A N/A HG577 

Clejani 

Clejani - - - 7 1 PNDR 

Podu Doamnei - - - 4 - PNDR 

Comana Vlad Ţepeş - - - 5,4 1 HG577 

Ghimpaţi Ghimpaţi - - - 7 1 OG7 

Prundu Prundu - - - 13 1 PNDR 

Roata de Jos 
Roata de Jos 2,4 1 OG7 - - - 

Sadina  7,67 - - - - - 

Vedea Vedea - - - 11 1 HG577 

Nota: (*) - Serviciile în sectoarele de apă şi apă uzată sunt asigurate de S.C. APA SERVICE Giurgiu începand din septembrie 2007 cand 
compania devine Operator Regional. 

(1) – lungimea include şi lungimea racordurilor 
(2) – înlocuiri de conducte 
(3) – lucrările se referă la reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea (unde este cazul) obiectivelor  

(4) – înlocuiri şi extinderi de conducte 
(5) – lucrările se referă la construcţia unei noi staţii de epurare 

Prin investitiile finanţate de POS Mediu, zona urbană a judeţului se va conforma cu Directivele europene de 

apă şi apă uzată din punct de vedere al acoperirii cu servicii de apă şi apă uzată (conectare 100%), al 

parametrilor de calitate ai apei tratate (îmbunătăţirea tehnologiei de tratare), al epurării apei uzate 

(îmbunătăţirea tehnologiei de epurare, adaugare treaptă teţiară pentru SE>10.000 L.E.). 

5.3.2. Aglomerări 

Conform Master Planului iniţial s-au identificat: 

 două zone de alimentare cu apă prioritare – Giurgiu (Giurgiu+Slobozia) şi Bolintin Vale (Bolintin 

Vale+Ogrezeni), restul localităţilor fiind grupate sub denumirea de „Zona rurală”. 

 două aglomerari prioritare - Giurgiu (Giurgiu+Slobozia) şi Bolintin Vale (Bolintin Vale+Bolintin 

Deal+Ogrezeni), restul localitatilor fiind grupate sub denumirea de „Zona rurală”. 

In cadrul Studiului de Fezabilitate (elaborat in 2007) s-a revizuit componenta aglomerărilor/zonelor de 

alimentare cu apă prioritare astfel:  

 Giurgiu (Giurgiu+Slobozia) 

 Bolintin Vale  

 Mihăileşti 

In această documentaţie, conform criteriilor definite în sub-capitolul 5.2.3.1, precum şi conform datelor 

actualizate primite de la COR, aglomerarile s-au revizuit în vederea realizării unui nou necesar de investiţii 

pentru sectoarele de apă şi apă uzată la nivelul judeţului, pentru asigurarea conformării cu directivele europene. 
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Aglomerarea GIURGIU 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Giurgiu: 

Tabel Nr. 5-16 - Aglomerare Giurgiu – localităţi componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Giurgiu 71281

Remuş 1969

Slobozia 2639

Oinacu 2250

781391 GIURGIU

 
 

 
Figura Nr. 5-3 - Aglomerarea Giurgiu 

 

Aglomerarea VALEA DRAGULUI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Valea Dragului: 

Tabel Nr. 5-17 - Aglomerare Valea Dragului– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Valea Dragului 3587

Vărăşti 4021

Dobreni 2993

106012 VALEA DRAGULUI

 
 

 
Figura Nr. 5-4 - Aglomerarea Valea Dragului 
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Aglomerarea BOLINTIN VALE 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Bolintin Vale: 

Tabel Nr. 5-18 - Aglomerare Bolintin Vale – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

3 BOLINTIN VALE Bolintin Vale 9136 9136

 
 

 
Figura Nr. 5-5 - Aglomerarea Bolintin Vale 

 

Aglomerarea ULMI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Ulmi: 

Tabel Nr. 5-19 - Aglomerare Ulmi – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Trestieni 1633

Ulmi 1221

Ghionea 713

Poenari 1340

Mosteni 796

Draganeasca 793

Cascioarele 211

67074 ULMI

 
 

 
Figura Nr. 5-6 - Aglomerarea Ulmi 
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Aglomerarea BOLINTIN DEAL 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Bolintin Deal: 

Tabel Nr. 5-20 - Aglomerare Bolintin Deal– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Bolintin Deal 3927

Mihai Vodă 2648
65755 BOLINTIN DEAL

 
 

 
Figura Nr. 5-7 - Aglomerarea Bolintin Deal 

 

Aglomerarea HOTARELE 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Hotarele: 

Tabel Nr. 5-21 - Aglomerare Hotarele– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Hotarele 4374

Isvoarele 1118

Teiuşu 656

61486 HOTARELE

 
 

 
Figura Nr. 5-8 - Aglomerarea Hotarele 

 

Aglomerarea GOŞTINARI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Gostinari: 
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Tabel Nr. 5-22 - Aglomerare Gostinari– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Goştinari 2224

Colibaşi 2413

Câmpurelu 1369

60067 GOSTINARI

 
 

 
Figura Nr. 5-9 - Aglomerarea Gostinari 

 

Aglomerarea OGREZENI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Ogrezeni: 

Tabel Nr. 5-23 - Aglomerare Ogrezeni – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Ogrezeni 4216

Hobaia 1120
53368 OGREZENI

 

 

 
Figura Nr. 5-10 - Aglomerarea Ogrezeni 

 

Aglomerarea PALANCA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Palanca: 
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Tabel Nr. 5-24 - Aglomerare Palanca– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Palanca 3155

Stoeneşti 1922
50779 PALANCA

 
 

 
Figura Nr. 5-11 - Aglomerarea Palanca 

 

Aglomerarea MIHĂILEŞTI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Mihăileşti: 

Tabel Nr. 5-25 - Aglomerare Mihailesti – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

10 MIHĂILEŞTI Mihăileşti 4995 4995  
 

 
Figura Nr. 5-12 - Aglomerarea Mihailesti 

 

Aglomerarea FLOREŞTI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Floreşti: 
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Tabel Nr. 5-26 - Aglomerare Floresti– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

11 FLOREŞTI Floreşti 4916 4916  
 

 
Figura Nr. 5-13 - Aglomerarea Floresti 

 

Aglomerarea ROATA DE JOS 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Roata de Jos: 

Tabel Nr. 5-27 - Aglomerare Roata de Jos– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Roata de Jos 2680

Roata Mică 506

Sadina 1625

481112 ROATA DE JOS

 
 

 
Figura Nr. 5-14 - Aglomerarea Roata de Jos 

 

Aglomerarea ADUNAŢII COPĂCENI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Adunatii Copaceni: 

Tabel Nr. 5-28 - Aglomerare Adunatii Copaceni – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Adunaţii  Copăceni 3256

Mogoşeşti 447

Varlaam 1058

476113 ADUNAŢII COPĂCENI
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Figura Nr. 5-15 - Aglomerarea Adunatii Copaceni 

 

Aglomerarea CARTOJANI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Cartojani: 

Tabel Nr. 5-29 - Aglomerare Cartojani– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

14 CARTOJANI Cartojani 4188 4188  
 

 
Figura Nr. 5-16 - Aglomerarea Cartojani 

 

Aglomerarea MALU SPART 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Malu Spart: 

Tabel Nr. 5-30 - Aglomerare Malu Spart– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Malu Spart 3447

Suseni 661
410815 MALU SPART
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Figura Nr. 5-17 - Aglomerarea Malu Spart 

 

Aglomerarea PRUNDU 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Prundu: 

Tabel Nr. 5-31 - Aglomerare Prundu– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

16 PRUNDU Prundu 4100 4100  
 

 
Figura Nr. 5-18 - Aglomerarea Prundu 

 

Aglomerarea CLEJANI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Clejani: 

Tabel Nr. 5-32 - Aglomerare Clejani– localitati componente 

 

 

 

 

 

 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Clejani 1691

Podu Doamnei 624

Neajlovu 1121

Sterea 409

17 CLEJANI 3845
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Figura Nr. 5-19 - Aglomerarea Clejani 

 

Aglomerarea GHIMPAŢI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Ghimpati: 

Tabel Nr. 5-33 - Aglomerare Ghimpati – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Ghimpaţi 2594

Copaciu 1118
371218 GHIMPAŢI

 
 

 
Figura Nr. 5-20 - Aglomerarea Ghimpati 

 

Aglomerarea VANATORII MICI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Vanatorii Mici: 

Tabel Nr. 5-34 - Aglomerare Vantorii Mici – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Vânătorii Mici 848

Izvoru 900

Vânătorii Mari 1396

Cupele 452

359619 VÂNĂTORII MICI
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Figura Nr. 5-21 - Aglomerarea Vantorii Mici 

 

Aglomerarea VEDEA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Vedea: 

Tabel Nr. 5-35 - Aglomerare pa Vedea– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

20 VEDEA Vedea 3451 3451  
 

 
Figura Nr. 5-22 - Aglomerarea Vedea 

 

Aglomerarea CREVEDIA MARE 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Crevedia Mare: 

Tabel Nr. 5-36 - Aglomerare Crevedia Mare– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Crevedia Mare 1691

Crevedia Mică 1034

Sfântu Gheorghe 498

322321 CREVEDIA MARE
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Figura Nr. 5-23 - Aglomerarea Crevedia Mare 

 

Aglomerarea SĂBĂRENI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Sabareni: 

Tabel Nr. 5-37 – AglomerareSabareni – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

22 SĂBĂRENI Săbăreni 3180 3180  
 

 
Figura Nr. 5-24 - Aglomerarea Sabareni 

 

Aglomerarea MÂRŞA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Mârşa: 

Tabel Nr. 5-38 - Aglomerare Marsa– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

23 MÂRŞA Mârşa 3045 3045  
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Figura Nr. 5-25 - Aglomerarea Marsa 

 

Aglomerarea FRĂTEŞTI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Frăteşti: 

Tabel Nr. 5-39 - Aglomerare Fratesti– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

24 FRĂTEŞTI Frăteşti 2950 2950  
 

 
Figura Nr. 5-26 - Aglomerarea Fratesti 

 

Aglomerarea COSOBA 

Urmptorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerarii Cosoba: 

Tabel Nr. 5-40 - Aglomerare Cosoba– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

25 COSOBA Cosoba 2899 2899
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Figura Nr. 5-27 - Aglomerarea Cosoba 

 

Aglomerarea MIHAI BRAVU 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Mihai Bravu: 

Tabel Nr. 5-41 - Aglomerare Mihai Bravu– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

26 MIHAI BRAVU Mihai Bravu 2871 2871  
 

 
Figura Nr. 5-28 - Aglomerarea Mihai Bravu 

 

Aglomerarea NOVACI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Novaci: 

Tabel Nr. 5-42 - Aglomerare Novaci– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Novaci 1474

Popeşti 1263
273727 NOVACI
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Figura Nr. 5-29 - Aglomerarea Novaci 

 

Aglomerarea BĂNEASA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Băneasa: 

Tabel Nr. 5-43 - Aglomerare Baneasa– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

28 BĂNEASA Băneasa 2658 2658  
 

 
Figura Nr. 5-30 - Aglomerarea Baneasa 

 

Aglomerarea MALU 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Malu: 

Tabel Nr. 5-44 - Aglomerare Malu– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

29 MALU Malu 2638 2638  
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Figura Nr. 5-31 - Aglomerarea Malu 

 

Aglomerarea JOITA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Joita: 

Tabel Nr. 5-45 – Aglomerare Joita– localitati componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nr. 5-32 - Aglomerarea Joita 

 

Aglomerarea GĂISENI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Gaiseni: 

Tabel Nr. 5-46 – Aglomerare Gaiseni – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

31 GĂISENI Găiseni 2571 2571  
 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

30 JOITA Joita 2613 2613
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Figura Nr. 5-33 - Aglomerarea Gaiseni 

 

Aglomerarea IZVOARELE 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Izvoarele: 

Tabel Nr. 5-47 - Aglomerare Izvoarele– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Izvoarele 1502

Chiriacu 1046
254832 IZVOARELE

 
 

 
Figura Nr. 5-34 - Aglomerarea Izvoarele 

 

Aglomerarea SINGURENI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Singureni: 

Tabel Nr. 5-48 - Aglomerare Singureni – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Singureni 1851

Stejaru 695
254633 SINGURENI
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Figura Nr. 5-35 - Aglomerarea Singureni 

 

Aglomerarea GRĂDIŞTEA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Grădiştea: 

Tabel Nr. 5-49 – Aglomerare Gradistea– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Falaştoaca 1019

Grădiştea 1521
254034 GRĂDIŞTEA

 
 

 
Figura Nr. 5-36 - Aglomerarea Gradistea 

 

Aglomerarea DĂRĂŞTI - VLAŞCA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Dărăşti – Vlaşca: 

Tabel Nr. 5-50 - Aglomerare– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

35 DARASTI VLASCA Dărăşti Vlaşca 2440 2440  
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Figura Nr. 5-37 - Aglomerarea Darasti – Vlasca 

 

Aglomerarea CĂSCIOARELE 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Căscioarele: 

Tabel Nr. 5-51 - Aglomerare Cascioarele – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

36 CASCIOARELE Cascioarele 2398 2398  
 

 
Figura Nr. 5-38 - Aglomerarea Cascioarele 

 

Aglomerarea CALUGARENI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Calugareni: 

Tabel Nr. 5-52 - Aglomerare Calugareni – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Călugăreni 1349

Branistari 1031
238037 CĂLUGĂRENI

 
 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--4444  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 
Figura Nr. 5-39 - Aglomerarea Calugareni 

 

Aglomerarea GRADINARI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Gradinari: 

Tabel Nr. 5-53 - Aglomerare Gradinari– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Grădinari 1331

Zorile 1027
235838 GRĂDINARI

 
 

 
Figura Nr. 5-40 - Aglomerarea Gradinari 

 

Aglomerarea COMANA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Comana: 

Tabel Nr. 5-54 - Aglomerare Comana – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

39 COMANA Comana 2316 2316  
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Figura Nr. 5-41 - Aglomerarea Comana 

 

Aglomerarea BUCSANI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Bucsani: 

Tabel Nr. 5-55 - Aglomerare Bucsani – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

Bucşani 954

Dealu 1347
2301BUCŞANI40

 
 

 
Figura Nr. 5-42 - Aglomerarea Bucsani 

 

Aglomerarea DAIA 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Daia: 

Tabel Nr. 5-56 - Aglomerare Daia– localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

41 DAIA Daia 2292 2292  
 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--4466  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 
Figura Nr. 5-43 - Aglomerarea Daia 

 

Aglomerarea HERASTI 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Herasti: 

Tabel Nr. 5-57 - Aglomerare Herasti – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

42 HERĂŞTI Herăşti 2288 2288  
 

 
Figura Nr. 5-44 - Aglomerarea Herasti 

 

Aglomerarea GOSTINU 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Gostinu: 

Tabel Nr. 5-58 - Aglomerare Gostinu – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

43 GOSTINU Gostinu 2256 2256  
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Figura Nr. 5-45 - Aglomerarea Gostinu 

 

Aglomerarea NAIPU 

Următorul tabel şi harta de mai jos prezintă componenta aglomerării Naipu: 

Tabel Nr. 5-59 - Aglomerare Naipu – localitati componente 

Nr crt. Aglomerare
Localitati componente ale 

aglomerarii

P.E. (an 2013) 

localitate

P.E. (an 2013) 

aglomerare

44 NAIPU Naipu 2244 2244  
 

 
Figura Nr. 5-46 - Aglomerarea Naipu 

 

Aglomerări < 2.000 L.E. 

Tabel Nr. 5-60 – Aglomerari < 2.000 L.E. 

Nr 
crt. 

Aglomerare 
Localitati componente ale 

aglomerarii 

P.E. (an 

2013) 
localitate 

P.E. (an 

2013) 
aglomerare 

45 BUTURUGENI Buturugeni 1924 1924 

46 GREACA Greaca 1900 1900 

47 STOENEŞTI Stoeneşti 1853 1853 

48 HULUBEŞTI Hulubeşti 1813 1813 

49 VLAD ŢEPEŞ Vlad Ţepeş 1806 1806 

50 PĂDURENI Pădureni 1739 1739 

51 UZUNU Uzunu 1598 1598 

52 BRANISTEA 
Branistea 756 

1344 
Comasca 587 

53 STĂNEŞTI Stăneşti 1534 1534 
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Nr 
crt. 

Aglomerare 
Localitati componente ale 

aglomerarii 

P.E. (an 

2013) 
localitate 

P.E. (an 

2013) 
aglomerare 

54 MILCOVĂŢU Milcovăţu 1531 1531 

55 BÂCU Bâcu 1525 1525 

56 IEPUREŞTI 
Iepureşti 1145 

1448 
Stâlpu 302 

57 TOPORU Toporu 1364 1364 

58 PIETRELE Pietrele 1351 1351 

59 RĂSUCENI Răsuceni 1321 1321 

60 PUTINEIU Putineiu 1298 1298 

61 GĂUJANI Găujani 1283 1283 

62 TÂNTAVA Tântava 1254 1254 

63 LEŢCA VECHE Leţca Veche 1219 1219 

64 ICOANA Icoana 1185 1185 

65 CUCURUZU Cucuruzu 1140 1140 

66 LEŢCA NOUĂ Leţca Nouă 1103 1103 

67 GOGOŞARI Gogoşari 1088 1088 

68 PIETRISU Pietrisu 1048 1048 

69 TOMULEŞTI Tomuleşti 998 998 

70 CRIVINA Crivina 973 973 

71 SFÂNTU GHEORGHE Sfântu Gheorghe 876 876 

72 CĂRPENIŞU Cărpenişu 848 848 

73 BULBUCATA Bulbucata 846 846 

74 BUDENI Budeni 838 838 

75 VIERU Vieru 831 831 

76 VADU LAT Vadu Lat 804 804 

77 PLOPŞORU Plopşoru 794 794 

78 CETATEA Cetatea 761 761 

79 GĂISEANCA 
Găiseanca 530 

727 
Zădăriciu 197 

80 PUIENI Puieni 700 700 

81 CRANGURI Cranguri 675 675 

82 POIANA LUI STÂNGĂ Poiana lui Stângă 664 664 

83 CAMINEASCA Camineasca 659 659 

84 MIRONESTI Mironesti 637 637 

85 FRASINU Frasinu 634 634 

86 VALEA PLOPILOR Valea Plopilor 605 605 

87 GHIZDARU Ghizdaru 591 591 

88 VLAŞIN Vlaşin 553 553 

89 GOLEASCA Goleasca 550 550 

90 PODIŞOR Podişor 544 544 

91 DRĂGHICEANU 
Drăghiceanu 292 

537 
Răleşti 246 

92 DRĂGĂNESCU Drăgănescu 526 526 

93 CORBEANCA 
Corbeanca 365 

523 
Vâlcelele 158 

94 BILA Bila 504 504 

95 BĂLANU Bălanu 500 500 

96 PETRU RAREŞ Petru Rareş 489 489 

97 UIEŞTI Uieşti 459 459 

98 OBEDENI Obedeni 444 444 

99 VALEA BUJORULUI Valea Bujorului 440 440 

100 CRUCEA DE PIATRĂ Crucea de Piatră 415 415 

101 ONCEŞCI Onceşci 402 402 
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Nr 
crt. 

Aglomerare 
Localitati componente ale 

aglomerarii 

P.E. (an 

2013) 
localitate 

P.E. (an 

2013) 
aglomerare 

102 HODIVOAIA Hodivoaia 381 381 

103 IZVORU Izvoru 369 369 

104 GORNENI Gorneni 368 368 

105 PUŢU GRECI Puţu Greci 361 361 

106 RADU VODĂ Radu Vodă 354 354 

107 POŞTA Poşta 327 327 

108 MILOŞEŞTI Miloşeşti 311 311 

109 FĂCĂU Făcău 307 307 

110 ZBOIU Zboiu 306 306 

111 SCHITU Schitu 287 287 

112 COTENI Coteni 256 256 

113 IANCULEŞTI Ianculeşti 236 236 

114 CETATUIA Cetatuia 206 206 

115 PODU POPA NAE Podu Popa Nae 201 201 

116 TEIŞORI Teişori 197 197 

117 ANGHELEŞTI Angheleşti 187 187 

118 MIRĂU Mirău 182 182 

119 BĂNEŞTI Băneşti 177 177 

120 PRIBOIU Priboiu 171 171 

121 
VALTER 

MĂRĂCINEANU 
Valter Mărăcineanu 146 146 

122 DIMITRIE CANTEMIR Dimitrie Cantemir 136 136 

123 PODU ILFOVĂŢULUI Podu Ilfovăţului 128 128 

124 SATU NOU Satu Nou 122 122 

125 CHIRCULEŞTI Chirculeşti 107 107 

126 CARAPANCEA Carapancea 94 94 

5.3.3. Sisteme de alimentare cu apă 

Conform instrucţiunilor prevazute în Caietul de Sarcini, pentru infrastructura de apă au fost luate în considerare 

toate localităţile cu peste 50 de locuitori.  

Sistemele de alimentare cu apă s-au reevaluat în cadrul acestei documentaţii conform tuturor datelor 

actualizate primite de Consultant de la Operatorul Regional, iar componenţa lor s-a stabilit pe baza analizei de 

opţiuni.  

Totodată, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor sistemelor s-au avut în vedere toate acele 

elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, densitatea populaţiei, tendinţe de dezvoltare 

în areal economic şi demografic, eficiente de ordin tehnic etc.  

Opţiunile studiate s-au diferenţiat în funcţie de valoarea netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de 

investitie şi a costurilor de operare şi întretinere. Valoarea netă actualizată (VAN) s-a calculat pe o perioadă de 

30 de ani şi un discount de 5%. 

Situaţiile analizate au fost concepute avandu-se în vedere situaţia actuală, situaţia de perspectivă imediată 

(lucrări aflate în derulare, în diferite stadii de execuţie) şi situaţia de perspectivă (cazuri fezabile din punct de 

vedere tehnic capabile pentru o viitoare conectare la sistemul de alimentare cu apă existent). 

 

Sistemul de alimentare cu apă GIURGIU 

Sistemul de alimentare cu apă al localităţilor Giurgiu şi Slobozia a fost reabilitat şi extins conform investiţiilor 

propuse în proiectul finanţat prin Fonduri de Coeziune. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localitatilor 

invecinate, precum şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat 

/ descentralizat. 
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Tabel Nr. 5-61 - Sistemul de alimentare cu apa Giurgiu– localitati componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Giurgiu 59401

Slobozia 2399
1 Giurgiu 61800

 
 

 
Figura Nr. 5-47 - Sistemul de alimentare cu apa Giurgiu 

 

Sistemul de alimentare cu apă BOLINTIN VALE 

Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Bolintin Vale este în curs de reabilitare şi extindere conform 

investiţiilor propuse în Aplicaţia finanţată prin Fonduri de Coeziune. 

Localitatea învecinată, care s-ar putea conecta la sistemul de alimentare cu apă existent este Crivina. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Bolintin Vale 

 Sistem nr.2 

Crivina 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Bolintin Vale au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratarea a apei existentă din Bolintin Vale; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratarea a apei existentă din Bolintin Vale; 

În Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul urmator centralizează rezultatele 

obtinute: 

Tabel Nr. 5-62 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Bolintin Vale 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 1.456.673 1.280.116 

Costuri de operare si intretinere €/an 77.762 63.046 

VALOARE ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 2.409.227 2.047.676 
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A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de 

tratare a apei existentă din Bolintin Vale. 

Tabel Nr. 5-63 - Sistemul de alimentare cu apa Bolintin Vale– localitati componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Bolintin Vale 7944

Crivina 974
2 Bolintin Vale 8918

 
 

 
Figura Nr. 5-48 – Sistemul de alimentare cu apa Bolintin Vale 

 

Sistemul de alimentare cu apă MIHĂILEŞTI 

Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Mihăileşti a fost reabilitat şi extins conform investiţiilor propuse în 

proiectul finanţat prin Fonduri de Coeziune. 

In localitatea Drăgănescu este în execuţie reţeaua de distribuţie, care va fi alimentată cu apă potabilă din 

sistemul localităţii Mihăileşti. 

Tabel Nr. 5-64 - Sistemul de alimentare cu apă Mihăileşti– localităţi componente 

Nr 
crt. 

Denumire sistem de 
alimentare cu apa 

Localitati componente 
Populatie 
(an 2013) 

Populatie 
sistem AA 
(an 2013) 

3 MIHĂILEŞTI 
Mihăileşti 4541 

5067 
Draganescu 526 

 
Figura Nr. 5-49 – Sistemul de alimentare cu apă Mihăileşti 
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Sistemul de alimentare cu apă GĂUJANI 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Gaujani, Pietrisu 

 Sistem nr.2 

Cetăţuia 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Găujani au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au luat 

în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

În Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul urmator centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-65 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Găujani 

COSTURIi U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 3,436,583 3,674,334 

Costuri de operare si intretinere €/an 56,769 35,360 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 4,018,972 3,964,056 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-66 - Sistemul de alimentare cu apă Găujani– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2010)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2010)

Gaujani 1274

Pietrisu 1040

Cetatuia 205

4 Gaujani 2519

 
 

 
Figura Nr. 5-50 – Sistemul de alimentare cu apa Gaujani 
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Sistemul de alimentare cu apă VEDEA 

Localităţile Vedea şi Malu sunt deservite de un sistem propriu de alimentare cu apă. Din cauza distanţelor mari 

faţă de localităţile învecinate nici o analiză de opţiuni nu este posibilă. Prin urmare componenta sistemului 

existent rămâne neschimbată. 

Tabel Nr. 5-67 - Sistemul de alimentare cu apa Vedea– localitati componente 

Nr 
crt. 

Sistem de apa 
Localitati componente ale 

sistemului 
Populatie 
(an 2013 

Populatie sistem 
AA (an 2013 

5 VEDEA 
Vedea 3137 

5536 
Malu 2398 

 

 
Figura Nr. 5-51 – Sistemul de alimentare cu apa Vedea 

 

Sistemul de alimentare cu apă GOGOŞARI 

Localitatea Gogosari dispune de sistem propriu de alimentare cu apă. Pentru analiza opţiunilor s-au considerat 

localităţile învecinate Draghiceanu, Ralesti şi Izvoru. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Gogosari 

 Sistem nr.2 

Draghiceanu+Ralesti 

 Sistem nr.3 

Izvoru 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Gogoşari au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Gogoşari; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Gogoşari; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 
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Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de staţia de tratare existentă Gogoşari. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-68 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Gogoşari 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 140.645 371.312 475.397 

Costuri de operare si intretinere €/an 115.869 89.331 62.434 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.656.651 1.527.579 1.273.238 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de statia 

de tratare existentă Gogoşari. 

Tabel Nr. 5-69 - Sistemul de alimentare cu apă Gogoşari– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Gogosari 1088

Izvoru 369

Draghiceanu 292

Ralesti 245

6 Gogosari 1994

 

 

 
Figura Nr. 5-52 – Sistemul de alimentare cu apa Gogosari 

 

Sistemul de alimentare cu apă PUTINEIU 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a făcut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Putineiu 

 Sistem nr.2 

Hodivoaia 

 Sistem nr.3 

Vieru 

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Putineiu au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au luat 

în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 
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Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare, 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare, 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazute cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-70 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Putineiu 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 343.192 582.296 802.835 

Costuri de operare si intretinere €/an 86.291 61.086 34.899 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.460.843 1.357.329 1.223.232 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-71 - Sistemul de alimentare cu apă Putineiu– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Putineiu 1298

Hodivoaia 381

Vieru 830

7 Putineiu 2509

 
 

 
Figura Nr. 5-53 – Sistemul de alimentare cu apa Putineiu 

 

Sistemul de alimentare cu apă STĂNEŞTI 

Din cauza poziţiei geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Stăneşti nu a fost posibilă nici o 

analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 
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Tabel Nr. 5-72 - Sistemul de alimentare cu apăStăneşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

8 Stanesti Stanesti 1534 1534
 

 

 
Figura Nr. 5-54 – Sistemul de alimentare cu apă Stăneşti 

 

Sistemul de alimentare cu apă GHIZDARU 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Ghizdaru 

 Sistem nr.2 

Onceşti 

 Sistem nr.3 

Bălan 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Ghizdaru au fost definite pe bază sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 
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Tabel Nr. 5-73 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Ghizdaru 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 222.270 541.848 795.378 

Costuri de operare si intretinere €/an 83.271 59.293 33.373 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.305.992 1.295.247 1.196.082 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-74 - Sistemul de alimentare cu apă Ghizdaru– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Ghizdaru 591

Balanu 500

Oncesti 402

9 Ghizdaru 1493

 

 

 
Figura Nr. 5-55 – Sistemul de alimentare cu apa Ghizdaru 

 

Sistemul de alimentare cu apă FRĂTEŞTI 

Localităţile Frăteşti şi Remuş sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă propriu. Pentru analiza de 

opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent al localităţilor Bălănoaia şi Cetatea. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Frăteşti, Remuş 

 Sistem nr.2 

Cetatea 

 Sistem nr.3 

Bălănoaia 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Frăteşti au fost definite în concordanţă cu capacitatea existentă 

şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de distribuţie şi 

ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 
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Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de Staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-75 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Frăteşti 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 3,281,365 3,109,385 2,939,376 
Costuri de operare si intretinere €/an 77,104 61,092 47,154 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 4,138,381 3,764,157 3,419,076 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-76 - Sistemul de alimentare cu apă Frăteşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Fratesti 2682

Remus 761

Cetatea 761

10 Fratesti 4204

 
 

 
Figura Nr. 5-56 – Sistemul de alimentare cu apă Frăteşti 

 

Sistemul de alimentare cu apă OINACU 

Localităţile Oinacu şi Braniştea sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă propriu. Pentru analiza de 

opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a localităţii Comasca. 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 
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Oinacu, Braniştea 

 Sistem nr.2 

Comasca 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Oinacu au fost definite în concordanţă cu capacitatea existentă 

şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de distribuţie şi 

tinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Oinacu; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Oinacu. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-77 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă  Oinacu 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 3,281,365 3,109,385 2,939,376 
Costuri de operare si intretinere €/an 77,104 61,092 47,154 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 4,138,381 3,764,157 3,419,076 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de 

tratare existentă Oinacu. 

Tabel Nr. 5-78 - Sistemul de alimentare cu apă Oinacu– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Oinacu 2045

Branistea 756

Comasca 587

11 Oinacu 3388

 
 

 
Figura Nr. 5-57 – Sistemul de alimentare cu apa Oinacu 
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Sistemul de alimentare cu apă DAIA 

In localităţile Daia şi Plopsoru se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu 

apă finanţat prin OG7. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor invecinate, precum şi aspectele 

geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-79 - Sistemul de alimentare cu apă Daia– localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Daia 2084

Plopsoru 794
12 Daia 2878

 

 

 
Figura Nr. 5-58 – Sistemul de alimentare cu apă Daia 

 

Sistemul de alimentare cu apă GOSTINU 

Din cauza poziţiei geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Gostinu nu a fost posibilă nici o 

analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-80 - Sistemul de alimentare cu apă Gostinu– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

13 Gostinu Gostinu 2051 2051  
 

 
Figura Nr. 5-59 – Sistemul de alimentare cu apă Gostinu 
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Sistemul de alimentare cu apă BĂNEASA 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Băneasa 

 Sistem nr.2 

Sfântu Gheorghe, Frasinu 

 Sistem nr.3 

Pietrele 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Băneasa au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemeul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemeul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-81 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Băneasa 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 3,281,365 3,109,385 2,939,376 
Costuri de operare si intretinere €/an 77,104 61,092 47,154 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 4,138,381 3,764,157 3,419,076 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-82 - Sistemul de alimentare cu apă Băneasa– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Baneasa 2416

Frasinu 634

Sfantu Gheorghe 876

Pietrele 135

14 Baneasa 4061

 

 
Figura Nr. 5-60 – Sistemul de alimentare cu apă Băneasa 
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Sistemul de alimentare cu apă PRUNDU 

Localitatea Prundu este deservită de un sistem de alimentare cu apă, finanţat prin PNDR. Situaţia existentă a 

infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiza a 

opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-83 - Sistemul de alimentare cu apă Prundu– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

15 Prundu Prundu 3727 3727
 

 

 
Figura Nr. 5-61 – Sistemul de alimentare cu apă Prundu 

 

Sistemul de alimentare cu apă PUIENI 

Localitatea Puieni este deservită de un sistem de alimentare cu apă, finanţat prin HG577. Situaţia existentă a 

infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a 

opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-84 - Sistemul de alimentare cu apă Puieni– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

77 Puieni Puieni 700 700
 

 

 
Figura Nr. 5-62 - Sistemul de alimentare cu apă Puieni 
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Sistemul de alimentare cu apă GREACA 

Din cauza poziţiei geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Greaca nu a fost posibilă nici o 

analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-85 - Sistemul de alimentare cu apă Greaca– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

16 Greaca Greaca 1900 1900
 

 

 
Figura Nr. 5-63 – Sistemul de alimentare cu apă Greaca 

 

Sistemul de alimentare cu apă ZBOIU 

Din cauza poziţiei geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Zboiu nu a fost posibilă nici o 

analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-86 - Sistemul de alimentare cu apă Zboiu– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

17 Zboiu Zboiu 306 306
 

 

 
Figura Nr. 5-64 – Sistemul de alimentare cu apă Zboiu 
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Sistemul de alimentare cu apă PUŢU GRECI 

Din cauza poziţiei geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Putu Greci nu a fost posibilă nici o 

analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-87 - Sistemul de alimentare cu apă  Putu Greci– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

18 Putu Greci Putu Greci 361 361
 

 

 
Figura Nr. 5-65 – Sistemul de alimentare cu apă Puţu Greci 

 

Sistemul de alimentare cu apă HOTARELE 

In localitatea Hotarele se află în desfaşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă 

finanţat prin HG577. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele 

geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat.  

Tabel Nr. 5-88 - Sistemul de alimentare cu apă Hotarele– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

19 Hotarele Hotarele 3976 3976
 

 

 
Figura Nr. 5-66 – Sistemul de alimentare cu apă  Hotarele 
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Sistemul de alimentare cu apă ISVOARELE 

Localităţile Isvoarele şi Teiusu sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă propriu. Situaţia existentă a 

infrastructurii de apă a localităţii învecinate nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / 

descentralizat. 

Tabel Nr. 5-89 - Sistemul de alimentare cu apă Isvoarele– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Isvoarele 1118

Teiusu 65020 Isvoarele 2383
 

 

 
Figura Nr. 5-67 – Sistemul de alimentare cu apă Isvoarele 

 

Sistemul de alimentare cu apă HERĂŞTI 

Din cauza poziţiei geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Herăşti (Herăşti+Miloşeşti) nu a fost 

posibilă nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-90 - Sistemul de alimentare cu apă Herăşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Herasti 2080

Milosesti 311
21 Herasti 2391

 
 

 
Figura Nr. 5-68 – Sistemul de alimentare cu apă Herăşti 
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Sistemul de alimentare cu apă VALEA DRAGULUI 

Localităţile Dobreni şi Vărăşti sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă propriu. Pentru analiza de 

opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a localităţilor Obedeni şi Valea Dragului. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a făcut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Vărăşti, Dobreni 

 Sistem nr.2 

Obedeni 

 Sistem nr.3 

Valea Dragului 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Valea Dragului au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare Vărăşti; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare Vărăşti; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de staţia de tratare Vărăşti. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-91 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Valea Dragului 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 350.824 620.465 646.945 

Costuri de operare si intretinere €/an 95.495 70.833 45.867 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.589.069 1.521.778 1.218.904 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de staţia 

de tratare Vărăşti. 

Tabel Nr. 5-92 - Sistemul de alimentare cu apă Valea Dragului – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Valea Dragului 3261

Dobreni 2721

Varasti 3655

22 Valea Dragului 9637
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Figura Nr. 5-69 – Sistemul de alimentare cu apă Valea Dragului 

 

Sistemul de alimentare cu apă GOSTINARI 

Localităţile Câmpurelu şi Colibaşi sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă propriu. Pentru analiza de 

opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a localităţii Gostinari. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Colibaşi, Câmpurelu 

 Sistem nr.2 

Gostinari 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Gostinari au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi tinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existent Colibaşi; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Colibaşi. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul urmator centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-93 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă  Gostinari 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 209.336 374.600 

Costuri de operare si intretinere €/an 110.234 85.654 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.648.019 1.482.392 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 şi 2 sunt deservite de staţia de 

tratare existentă Colibaşi. 

Tabel Nr. 5-94 - Sistemul de alimentare cu apă  Gostinari – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Gostinari 2022

Colibasi 2194

Campurelu 1369

23 Gostinari 5585
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Figura Nr. 5-70 – Sistemul de alimentare cu apă Gostinari 

 

Sistemul de alimentare cu apă GRĂDIŞTEA 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Gradiştea (Gradiştea 

+Falaştoaca) nu a fost posibilş nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-95 - Sistemul de alimentare cu apă Gradistea– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Gradistea 1522

Falastoaca 1019
24 Gradistea 2541

 
 

 
Figura Nr. 5-71 – Sistemul de alimentare cu apă Grădiştea 

 

Sistemul de alimentare cu apă COMANA 

Localitatea Comana este deservită de un sistem propriu de alimentare cu apă. Din cauza distanţelor mari faţă 

de localităţile învecinate nici o analiză de opţiuni nu este posibilă. Prin urmare componenta sistemului existent 

rămane neschimbată. 
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Tabel Nr. 5-96 - Sistemul de alimentare cu apă Comana– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

25 Comana Comana 2105 2105
 

 

 
Figura Nr. 5-72 – Sistemul de alimentare cu apă Comana 

 

Sistemul de alimentare cu apă VLAD ŢEPEŞ 

Localitatea Vlad Tepes este deservită de un sistem propriu de alimentare cu apă. Din cauza distanţelor mari 

faţă de localităţile învecinate nici o analiză de opţiuni nu este posibilă. Prin urmare componenta sistemului 

existent rămane neschimbată. 

Tabel Nr. 5-97 - Sistemul de alimentare cu apă Vlad Tepes – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2010)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2010)

26 Vlad Tepes Vlad Tepes 1827 1827
 

 

 
Figura Nr. 5-73 – Sistemul de alimentare cu apă Vlad Ţepeş 
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Sistemul de alimentare cu apă MIHAI BRAVU 

Localitatea Mihai Bravu este deservită de un sistem propriu de alimentare cu apă. Din cauza distanţelor mari 

faţă de localităţile învecinate nici o analiză de opţiuni nu este posibilă. Prin urmare componenta sistemului 

existent rămane neschimbată. 

Tabel Nr. 5-98 - Sistemul de alimentare cu apă Mihai Bravu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

27 Mihai Bravu Mihai Bravu 2610 2610
 

 

 
Figura Nr. 5-74 – Sistemul de alimentare cu apă  Mihai Bravu 

 

Sistemul de alimentare cu apă CĂLUGĂRENI 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Călugăreni, Braniştari 

 Sistem nr.2 

Crucea de Piatră 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Călugăreni au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-99 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Călugăreni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 308.539 448.309 

Costuri de operare si intretinere €/an 63.193 35.847 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.124.298 898.042 
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A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-100 - Sistemul de alimentare cu apă  Călugăreni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Calugareni 1349

Branistari 1031

Crucea de Piatra 415

28 Calugareni 2795

 
 

 
Figura Nr. 5-75 – Sistemul de alimentare cu apă Călugăreni 

 

Sistemul de alimentare cu apă RADU VODĂ 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Dimitrie Cantemir 

 Sistem nr.2 

Radu Vodă 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Radu Voda au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul urmator centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-101 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Radu Vodă 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 87.060 268.838 

Costuri de operare si intretinere €/an 59.605 32.978 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 866.218 689.424 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--7722  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-102 - Sistemul de alimentare cu apă Radu Vodă– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Radu Voda 354

Dimitrie Cantemir 136
29 Radu Voda 490

 
 

 
Figura Nr. 5-76 – Sistemul de alimentare cu apă Radu Vodă 

 

Sistemul de alimentare cu apă TOPORU 

In localităţile Toporu şi Tomuleşti se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu 

apă finanţat prin OG7. Din cauza distanţelor mari faţă de localităţile învecinate nici o analiză de opţiuni nu este 

posibilă. Prin urmare componenta sistemului existent rămâne neschimbată. 

Tabel Nr. 5-103 - Sistemul de alimentare cu apă Toporu – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Toporu 1364

Tomulesti 998
30 Toporu 2362

 
 

 
Figura Nr. 5-77 – Sistemul de alimentare cu apa Toporu 
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Sistemul de alimentare cu apă RĂSUCENI 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Răsuceni 

 Sistem nr.2 

Cucuruzu 

 Sistem nr.3 

Carapancea 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Răsuceni au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-104 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Răsuceni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 289.762 655.094 907.705 

Costuri de operare si intretinere €/an 85.117 58.362 34.354 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.394.529 1.390.861 1.315.951 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-105 - Sistemul de alimentare cu apă Răsuceni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Rasuceni 1321

Cucuruzu 1140

Carapancea 94

31 Rasuceni 2555
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Figura Nr. 5-78 – Sistemul de alimentare cu apă Răsuceni 

 

Sistemul de alimentare cu apă IZVOARELE 

Localităţile Izvoarele, Chiriacu şi Valea Bujorului sunt deservite de un sistem de alimentare cu apă propriu. 

Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a localităţii Vlaşin. 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Izvoarele, Chiriacu şi Valea Bujorului 

 Sistem nr.2 

Vlaşin 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Izvoarele au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Izvoarele; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Izvoarele. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-106 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă  Izvoarele 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 79.704 690.980 

Costuri de operare si intretinere €/an 105.966 76.016 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.468.471 1.657.047 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea I – Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare 

existentă Izvoarele şi Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-107 - Sistemul de alimentare cu apăIzvoarele– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Izvoarele 1502

Chiriacu 1046

Valea Bujorului 440

32 Izvoarele 2988
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Figura Nr. 5-79 – Sistemul de alimentare cu apă Izvoarele 

 

Sistemul de alimentare cu apă PETRU RAREŞ 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Petru Rareş nu a fost 

posibilă nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-108 - Sistemul de alimentare cu apă  Petru Rareş– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

33 Petru Rares Petru Rares 489 489
 

 

 
Figura Nr. 5-80 – Sistemul de alimentare cu apă Petru Rareş 

 

Sistemul de alimentare cu apă GHIMPAŢI 

Localităţile Ghimpaţi, Copaciu şi Naipu sunt deservite de un sistem propriu de alimentare cu apă. Din cauza 

distanţelor mari faţa de localităţile învecinate nici o analiză de opţiuni nu este posibilă. Prin urmare componenta 

sistemului existent ramane neschimbată. 
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Tabel Nr. 5-109 - Sistemul de alimentare cu apă Ghimpaţi– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Ghimpati 2358

Copaciu 1118

Naipu 2040

34 Ghimpati 5516

 
 

 
Figura Nr. 5-81 – Sistemul de alimentare cu apă Ghimpaţi 

 

Sistemul de alimentare cu apă CĂMINEASCA 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Cămineasca 

 Sistem nr.2 

Bila 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Cămineasca au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de  o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-110 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Cămineasca 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 165.086 432.331 

Costuri de operare si intretinere €/an 55.908 31.865 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 891.939 830.498 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 
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Tabel Nr. 5-111 - Sistemul de alimentare cu apă Cămineasca– localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Camineasca 659

Bila 504
35 Camineasca 1163

 
 

 
Figura Nr. 5-82 – Sistemul de alimentare cu apă Cămineasca 

 

Sistemul de alimentare cu apă STOENEŞTI 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Stoeneşti, Mirău 

 Sistem nr.2 

Schitu 

 Sistem nr.3 

Ianculeşti 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Stoeneşti au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare, 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare, 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de Staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 
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Tabel Nr. 5-112 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Stoeneşti 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 291.257 465.905 619.043 

Costuri de operare si intretinere €/an 85.277 58.870 33.812 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.398.066 1.230.498 1.033.904 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea II – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-113 - Sistemul de alimentare cu apăStoeneşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Stoenesti 1853

Mirau 182

Schitu 287

Ianculesti 236

36 Stoenesti 2558

 
 

 
Figura Nr. 5-83 – Sistemul de alimentare cu apă Stoeneşti 

 

Sistemul de alimentare cu apă BUDENI 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Budeni nu a fost posibilă 

nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-114 - Sistemul de alimentare cu apă Budeni– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

37 Budeni Budeni 838 838
 

 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--7799  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 
Figura Nr. 5-84 – Sistemul de alimentare cu apă Budeni 

 

Sistemul de alimentare cu apă VARLAAM 

In localităţile Varlaam şi Mogosesti se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare 

cu apă finanţat prin HG577. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor invecinate, precum şi 

aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-115 - Sistemul de alimentare cu apă Varlaam– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Varlaam 1058

Mogosesti 447
38 Varlaam 1505

 
 

 
Figura Nr. 5-85 – Sistemul de alimentare cu apă Varlaam 

 

Sistemul de alimentare cu apă ADUNAŢII COPĂCENI 

In localitatea Adunaţii Copăceni se află în desfaşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu 

apă finanţat prin HG577. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele 

geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-116 - Sistemul de alimentare cu apă Adunatţi Copăceni– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

39 Adunatii Copaceni Adunatii Copaceni 2960 2960
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Figura Nr. 5-86 – Sistemul de alimentare cu apă Adunaţii Copăceni 

 

Sistemul de alimentare cu apă DĂRĂŞTI VLAŞCA 

In localitatea Dărăşti Vlaşca se află în desfasurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă 

finanţat prin HG577. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele 

geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-117 - Sistemul de alimentare cu apă Dărăşti Vlaşca– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

78 Darasti Vlasca Darasti Vlasca 2218 2218
 

 

 
Figura Nr. 5-87 - Sistemul de alimentare cu apă Dărăşti Vlaşca 

 

Sistemul de alimentare cu apă SINGURENI 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Stejaru, Singureni 

 Sistem nr.2 

Chirculeşti 
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 Sistem nr.3 

Cranguri 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Singureni au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obtinuţe: 

Tabel Nr. 5-118 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Singureni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 358.334 473.813 598.669 

Costuri de operare si intretinere €/an 87.135 60.960 35.110 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.486.356 1.252.356 1.031.566 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea III – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-119 - Sistemul de alimentare cu apă Singureni– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Singureni 1851

Cringuri 675

Stejaru 695

Chirculesti 107

40 Singureni 3328

 
 

 
Figura Nr. 5-88 – Sistemul de alimentare cu apă Singureni 
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Sistemul de alimentare cu apă VALTER MĂRĂCINEANU 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Valter Mărăcineanu 

 Sistem nr.2 

Valea Plopilor 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Valter Mărăcineanu au fost definite pe baza sistemelor de mai 

sus şi au luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). 

Tabelul următor centralizează rezultatele obţinute: 

Tabel Nr. 5-120 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Valter Mărăcineanu 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 109.954 230.903 

Costuri de operare si intretinere €/an 54.705 31.384 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 823.630 632.340 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-121 - Sistemul de alimentare cu apă Valter Mărăcineanu – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Valter Maracineanu 146

Valea Plopilor 605
41 Valter Maracineanu 751

 
 

 
Figura Nr. 5-89 – Sistemul de alimentare cu apă Valter Mărăcineanu 
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Sistemul de alimentare cu apă LETCA NOUĂ 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Letca Noua nu a fost 

posibilă nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-122 - Sistemul de alimentare cu apă Letca Noua – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

42 Letca Noua Letca Noua 1103 1103
 

 

 
Figura Nr. 5-90 – Sistemul de alimentare cu apă Letca Noua 

 

Sistemul de alimentare cu apă LETCA VECHE 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Letca Veche nu a fost 

posibila nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-123 - Sistemul de alimentare cu apă Letca Veche– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

43 Letca Veche Letca Veche 1219 1219
 

 

 
Figura Nr. 5-91 – Sistemul de alimentare cu apa Letca Veche 
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Sistemul de alimentare cu apă MILCOVĂŢU 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Milcovăţu nu a fost posibilă 

nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-124 - Sistemul de alimentare cu apă Milcovăţu– localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

44 Milcovatu Milcovatu 1531 1531  
 

 
Figura Nr. 5-92 – Sistemul de alimentare cu apă Miclovăţu 

 

Sistemul de alimentare cu apă BULBUCATA 

In localitatea Bulbucata există în operare sistem de alimentare cu apă, finanţat prin HG687. Situaţia existentă a 

infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a 

opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-125 - Sistemul de alimentare cu apă Bulbucata – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

45 Bulbucata Bulbucata 846 846
 

 

 
Figura Nr. 5-93 – Sistemul de alimentare cu apă Bulbucata 
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Sistemul de alimentare cu apă IEPUREŞTI 

In localităţile Iepureşti, Stâlpu şi Gorneni se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de 

alimentare cu apă finanţat prin OG7. Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a 

localităţilor Băneşti, Făcău şi Teişori. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Iepureşti, Stâlpu, Gorneni 

 Sistem nr.2 

Făcău, Teişori 

 Sistem nr.3 

Băneşti 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Iepureşti au fost definite în concordanţă cu capacitatea existentă 

şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de distribuţie şi 

ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Iepureşti; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de staţia de tratare existentă Iepureşti. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-126 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Iepureşti 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 101.038 277.186 426.133 

Costuri de operare si intretinere €/an 115.708 92.004 63.234 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.616.815 1.473.066 1.236.831 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de staţia 

de tratare existentă Iepureşti. 

Tabel Nr. 5-127 - Sistemul de alimentare cu apă Iepureşti – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Iepuresti 1145

Stalpu 302

Gorneni 368

Banesti 177

Facau 307

Teisori 197

46 Iepuresti 2496
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Figura Nr. 5-94 – Sistemul de alimentare cu apă Iepureşti 

 

Sistemul de alimentare cu apă NOVACI 

In localităţile Novaci şi Popeşti se afla în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu 

apă finanţat prin OG7. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele 

geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-128 - Sistemul de alimentare cu apă Novaci– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Novaci 1474

Popesti 1263
47 Novaci 2737

 
 

 
Figura Nr. 5-95 – Sistemul de alimentare cu apa Novaci 

 

Sistemul de alimentare cu apă BUTURUGENI 

In localitatea Buturugeni există în operare sistem de alimentare cu apă, finanţat prin HG687. Pentru analiza de 

opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a localităţilor Poşta şi Dragănescu. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--8877  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 Sistem nr.1 

Buturugeni 

 Sistem nr.2 

Poşta 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Buturugeni au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Buturugeni; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-129 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Buturugeni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 54.393 285.279 

Costuri de operare si intretinere €/an 103.752 77.423 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.415.271 1.289.155 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-130 - Sistemul de alimentare cu apă Buturugeni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Buturugeni 1924

Posta 327
48 Buturugeni 2251

 
 

 
Figura Nr. 5-96 – Sistemul de alimentare cu apă Buturugeni 
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Sistemul de alimentare cu apă PĂDURENI 

In localităţile Padureni şi Podul Ilfovăţului se află în desfaşurare un proiect pentru realizarea sistemului de 

alimentare cu apă finanţat prin HG577. Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent 

al localităţii Coteni. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Padureni, Podul Ilfovăţului 

 Sistem nr.2 

Pădureni 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Pădureni au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Pădureni; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Pădureni. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-131 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Pădureni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 42.407 422.599 

Costuri de operare si intretinere €/an 103.412 76.790 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.399.382 1.411.615 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea I – Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare 

existentă Padureni şi Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-132 - Sistemul de alimentare cu apă Pădureni– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Padureni 1739

Podul Ilfovatului 128
49 Padureni 1867

 
 

 
Figura Nr. 5-97 – Sistemul de alimentare cu apă Pădureni 
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Sistemul de alimentare cu apa NEAJLOVU 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de optiuni: 

 Sistem nr.1 

Neajlovu 

 Sistem nr.2 

Sterea 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Neajlovu au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au 

luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-133 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Neajlovu 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 187.109 270.235 

Costuri de operare si intretinere €/an 58.409 31.953 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 945.791 677.285 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-134 - Sistemul de alimentare cu apă Neajlovu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Neajlovu 1121

Sterea 409
50 Neajlovu 1530

 
 

 
Figura Nr. 5-98 – Sistemul de alimentare cu apă Neajlovu 
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Sistemul de alimentare cu apă CLEJANI 

In localităţile Clejani şi Podu Doamnei se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de 

alimentare cu apă finanţat prin PNDR. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, 

precum şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / 

descentralizat. 

Tabel Nr. 5-135 - Sistemul de alimentare cu apă Clejani– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Clejani 1691

Podu Doamnei 624
51 Clejani 2315

 
 

 
Figura Nr. 5-99 – Sistemul de alimentare cu apă Clejani 

 

Sistemul de alimentare cu apă BUCŞANI 

In localităţile Bucşani, Vadu Lat şi Podisor se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de 

alimentare cu apă finanţat prin HG687. Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent 

al localităţilor Goleasca, Angheleşti, Uieşti şi Obedeni. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Bucşani, Vadu Lat, Podişor 

 Sistem nr.2 

Goleasca, Angheleşti, Uieşti, Obedeni 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Bucşani au fost definite în concordanţă cu capacitatea existentă 

şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de distribuţie şi 

ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Bucşani; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Bucşani; 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 
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Tabel Nr. 5-136 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Bucşani 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 516.268 753.045 

Costuri de operare si intretinere €/an 107.795 84.927 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.908.273 1.833.259 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1, si 2 sunt deservite de staţia de 

tratare existentă Bucşani. 

Tabel Nr. 5-137 - Sistemul de alimentare cu apă Bucşani– localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Goleasca 550

Uiesti 459

Anghelesti 187

Vadu Lat 804

Podisor 544

Obedeni 444

Bucsani 954

52 Bucsani 5220

 

 
Figura Nr. 5-100 – Sistemul de alimentare cu apă Bucşani 

 

Sistemul de alimentare cu apă MÂRŞA 

In localitatea Marşa există în operare sistem de alimentare cu apă, finanţat prin HG687. Pentru analiza de 

opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent al localităţilor Goleasca şi Uieşti. 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Mârşa 

 Sistem nr.2 

Goleasca 

 Sistem nr.3 

Uieşti 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Mârşa au fost definite în concordanţă cu capacitatea existentă şi 

proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de distribuţie şi 

ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 
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 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Mârşa; 

 Sistemele 2 si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staşia de tratare existentă Mârşa; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de staţia de tratare existentă Mârşa. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-138 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Bucşani 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 226.261 648.443 677.451 

Costuri de operare si intretinere €/an 91.162 100.436 79.619 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.413.500 1.937.455 1.691.515 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea I – Sistemul 1 este deservit de statia de tratare 

existenta Marsa si Sistemele 2 si 3 sunt deservite de o statie de tratare noua, prevazuta cu un front nou de 

captare. 

Tabel Nr. 5-139 - Sistemul de alimentare cu apă Mârşa – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

53 Marsa Marsa 2768 2768
 

 

 
Figura Nr. 5-101 – Sistemul de alimentare cu apă Mârşa 

 

Sistemul de alimentare cu apă ROATA DE JOS 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Roata de Jos, Roata Mică 

 Sistem nr.2 

Cartojani  
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Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Roata de Jos au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi 

au luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare 

situată în localitatea Roata Mică. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-140 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Roata de Jos 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 724.524 988.580 

Costuri de operare si intretinere €/an 71.588 45.276 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.630.803 1.536.498 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 şi 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare situată în  localitatea Roata Mică. 

Tabel Nr. 5-141 - Sistemul de alimentare cu apă Roata de Jos – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Roata de Jos 2436

Roata Mica 506

Sadina 1625

Cartojani 3807

54 Roata de Jos 8374

 
 

 
Figura Nr. 5-102 – Sistemul de alimentare cu apă Roata de Jos 

 

Sistemul de alimentare cu apă OGREZENI 

In localitatea Ogrezeni se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă 

finanţat prin HG577. Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent al localităţii 

Hobaia. 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 
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 Sistem nr.1 

Ogrezeni 

 Sistem nr.2 

Hobaia 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Ogrezeni au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare existentă Ogrezeni; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă Ogrezeni. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-142 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Ogrezeni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 130.905 235.439 

Costuri de operare si intretinere €/an 108.213 77.952 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.546.759 1.248.634 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de staţia de 

tratare existentă Ogrezeni. 

Tabel Nr. 5-143 - Sistemul de alimentare cu apă Ogrezeni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Ogrezeni 3832

Hobaia 1120
55 Ogrezeni 4952

 
 

 
Figura Nr. 5-103 –Sistemul de alimentare cu apă Ogrezeni 

 

Sistemul de alimentare cu apă GRĂDINARI 

In localităţile Grădinari, Zorile şi Tântava există în operare sistem de alimentare cu apă, finanţat prin HG687. 

Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct 

de vedere centralizat / descentralizat. 
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Tabel Nr. 5-144 - Sistemul de alimentare cu apă Gradinari – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Gradinari 1331

Zorile 1027

Tintava 1254

56 Gradinari 3612

 

 

 
Figura Nr. 5-104 – Sistemul de alimentare cu apă Grădinari 

 

Sistemul de alimentare cu apă MALU SPART 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Malu Spart (Malu 

Spart+Şuşeni) nu a fost posibilă nici o analiză de optiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-145 - Sistemul de alimentare cu apă Malu Spart – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Malu Spart 3133

Suseni 662
57 Malu Spart

3795  
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Figura Nr. 5-105 – Sistemul de alimentare cu apă Malu Spart 

 

Sistemul de alimentare cu apă BOLINTIN DEAL 

In localităţile Bolintin Deal şi Mihai Vodă se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de 

alimentare cu apă finanţat prin OG7. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum 

şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-146 - Sistemul de alimentare cu apă Bolintin Deal – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Bolintin Deal 3570

Mihai Voda 2407
58 Bolintin Deal 5977

 
 

 
Figura Nr. 5-106 – Sistemul de alimentare cu apă Bolintin Deal 

 

Sistemul de alimentare cu apă ULMI 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Ulmi, Ghionea, Trestieni 

 Sistem nr.2 
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Poenari, Moşteni 

 Sistem nr.3 

Drăgăneasca, Căscioarele 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Ulmi au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au luat în 

considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1, 2, si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-147 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apă Ulmi 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 658.753 1.087.146 

Costuri de operare si intretinere €/an 97.797 44.538 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.912.589 1.620.675 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1, 2, şi 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-148 - Sistemul de alimentare cu apă Ulmi – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Ulmi 1221

Ghionea 713

Poenari 1340

Mosteni 796

Trestieni 1633

Cascioarele 210

Draganeasa 793

59 Ulmi 6706

 
 

 
Figura Nr. 5-107 – Sistemul de alimentare cu apă Ulmi 
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Sistemul de alimentare cu apă JOIŢA 

In localităţile Joiţa şi Bâcu se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă 

finanţat prin HG577. Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent a localităţilor 

Cosoba şi Săbăreni. 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Joiţa 

 Sistem nr.2 

Bâcu 

 Sistem nr.3 

Cosoba 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Joiţa au fost definite în concordanţă cu capacitatea existentă şi 

proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de distribuţie şi 

ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de staţia de tratare a apei existente din Joiţa; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 şi 3 sunt deservite de staţia de tratare a apei existente din Joiţa; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2, 3 şi 4 sunt deservite de staţia de tratare a apei existente din Joiţa. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi intretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-149 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Joiţa 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III 

Costuri de investitie € 658.662 738.169 1.383.690 

Costuri de operare si intretinere €/an 125.460 97.200 47.685 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 2.276.004 1.980.378 1.944.453 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea III – Sistemele 1, 2, şi 3 sunt deservite de staţia 

de tratare a apei existente din Joiţa. 

Tabel Nr. 5-150 - Sistemul de alimentare cu apă Joiţa – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Joita 2376

Cosoba 2636

Bacu 1525

60 Joita 6537
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Figura Nr. 5-108 – Sistemul de alimentare cu apă Joiţa 

 

Sistemul de alimentare cu apă FLOREŞTI 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Stoeneşti, Palanca 

 Sistem nr.2 

Floreşti 

 Sistem nr.3 

Icoana 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Floreşti au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au luat 

în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1, 2, si 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare 

situaţia în localitatea Floreşti. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-151 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Floreşti 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 903.125 1.308.053 

Costuri de operare si intretinere €/an 107.316 53.784 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 2.270.418 1.952.572 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1, 2, şi 3 sunt deservite de o staţie 

de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare situată în localitatea Floreşti. 
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Tabel Nr. 5-152 - Sistemul de alimentare cu apă Floreşti – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Floresti 4469

Palanca 2868

Icoana 1185

Stoenesti 1922

61 Floresti 10444

 
 

 
Figura Nr. 5-109 – Sistemul de alimentare cu apă Floreşti 

 

Sistemul de alimentare cu apă GĂISENI 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Găiseni 

 Sistem nr.2 

Carpenişu 

 Sistem nr.3 

Podu Popa Nae 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Găiseni au fost definite pe baza sistemelor de mai sus şi au luat 

în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 şi 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea III: 

 Sistemele 1, 2 şi 3 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 
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Tabel Nr. 5-153 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Găiseni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA 

Costuri de investitie € 152.602 327.586 803.428 

Costuri de operare si intretinere €/an 90.359 62.038 37.234 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.332.791 1.127.261 1.254.489 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 şi 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare şi Sistemul 3 este deservit de o staţie de tratare nouă, 

prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-154 - Sistemul de alimentare cu apă Găiseni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Gaiseni 2337

Carpenisu 848
62 Gaiseni 3185

 
 

 
Figura Nr. 5-110 – Sistemul de alimentare cu apă Găiseni 

 

Sistemul de alimentare cu apă CĂSCIOARELE 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Căscioarele nu a fost 

posibilă nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-155 - Sistemul de alimentare cu apă Căscioarele– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

63 Cascioarele Cascioarele 2180 2180
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Figura Nr. 5-111 – Sistemul de alimentare cu apă Căscioarele 

 

Sistemul de alimentare cu apă PODU POPA NAE 

Această localitate a fost analizată în cadrul sistemului de alimentare cu apă Găiseni. A rezultat ca fiind optimă 

propunerea unui sistem de alimentare cu apă individual pentru localitatea Podu Popa Nae. 

Tabel Nr. 5-156 - Sistemul de alimentare cu apă Podu Popa Nae – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

64 Podu Popa Nae Podu Popa Nae 201 201  
 

 
Figura Nr. 5-112 – Sistemul de alimentare cu apă Podu Popa Nae 

 

Sistemul de alimentare cu apă POIANA LUI STÂNGĂ 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Poiana lui Stângă nu a fost 

posibilă nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-157 - Sistemul de alimentare cu apă Poiana lui Stângă – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

65 Poiana lui Stanga Poiana lui Stanga 664 664
 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--110033  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 

 
Figura Nr. 5-113 – Sistemul de alimentare cu apă Poiana lui Stângă 

 

Sistemul de alimentare cu apă VÂNĂTORII MARI 

In localităţile Vânătorii Mici şi Izvoru se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de alimentare 

cu apă finanţat prin HG577. Pentru analiza de opţiuni s-a considerat conectarea la sistemul existent al 

localitatilor Vânătorii Mari şi Cupele. 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza cărora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Vânătorii Mici, Izvoru 

 Sistem nr.2 

Vânătorii Mari, Cupele 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Vânătorii Mari au fost definite în concordanţă cu capacitatea 

existentă şi proiectată a sursei de apă brută, cu capacitatea staţiei de tratare şi cu eficienţa sistemului de 

distribuţie şi ţinând cont de caracteristicile geografice ale localităţilor: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1, si 2 sunt deservite de staţia de tratare existentă localizată in Vânătorii Mici. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-158 - Centralizator optiuni sistem de alimentare cu apa Vanatorii Mari 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 189.029 598.581 

Costuri de operare si intretinere €/an 62.645 36.901 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 1.003.276 1.055.009 

A rezultat ca fiind optima din punct de vedere al VAN optiunea I – Sistemul 1 este deservit de o statie de tratare 

noua si Sistemul 2 este deservit de o statie de tratare noua, prevazuta cu un front nou de captare. 
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Tabel Nr. 5-159 - Sistemul de alimentare cu apa Vanatorii Mari – localitati componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Vanatorii Mari 1396

Izvoru 900

Cupele 452

Vanatorii Mici 848

66 Vanatorii Mari 3596

 
 

 
Figura Nr. 5-114 – Sistemul de alimentare cu apa Vanatorii Mari 

 

Sistemul de alimentare cu apa GĂISEANCA 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de optiuni: 

 Sistem nr.1 

Gaiseanca, Zadariciu 

 Sistem nr.2 

Corbeanca, Valcelele 

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Gaiseanca au fost definite pe baza sistemelor de mai sus si au 

luat in considerare toate elementele prezentate in sub-capitolul 5.2.3.2: 

Optiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o statie de tratare noua, prevazuta cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o statie de tratare noua, prevazuta cu un front nou de captare. 

Optiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o statie de tratare noua, prevazuta cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-160 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Găiseanca 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 74.637 373.798 

Costuri de operare si intretinere €/an 58.263 31.998 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 836.752 776.508 
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A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-161 - Sistemul de alimentare cu apă Găiseanca – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Gaiseanca 530

Zadariciu 197

Corbeanca 365

Valcelele 158

67 Gaiseanca 1250

 
 

 
Figura Nr. 5-115 – Sistemul de alimentare cu apă Găiseanca 

 

Sistemul de alimentare cu apă CREVEDIA MARE 

In localităţile Crevedia Mare şi Crevedia Mică se află în desfaşurare un proiect pentru realizarea sistemului de 

alimentare cu apă finanţat prin HG577. Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localitatilor învecinate, 

precum şi aspectele geografice nu fac posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / 

descentralizat. 

Tabel Nr. 5-162 - Sistemul de alimentare cu apă Crevedia Mare – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

Crevedia Mare 1691

Crevedia Mica 1034
68 Crevedia Mare 2725

 

 
Figura Nr. 5-116 – Sistemul de alimentare cu apă Crevedia Mare 
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Sistemul de alimentare cu apă SFÂNTU GHEORGHE 

Au fost definite următoarele sisteme, pe baza carora s-a facut analiza de opţiuni: 

 Sistem nr.1 

Sfântu Gheorghe 

 Sistem nr.2 

Priboiu 

Opţiunile pentru sistemul de alimentare cu apă Sântu Gheorghe au fost definite pe baza sistemelor de mai sus 

şi au luat în considerare toate elementele prezentate în sub-capitolul 5.2.3.2: 

Opţiunea I: 

 Sistemul 1 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare; 

 Sistemul 2 este deservit de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Opţiunea II: 

 Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-163 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Sfântu Gheorghe 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 107.117 278.085 

Costuri de operare si intretinere €/an 57.039 30.814 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 851.599 669.787 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea II – Sistemele 1 si 2 sunt deservite de o staţie de 

tratare nouă, prevazută cu un front nou de captare. 

Tabel Nr. 5-164- Sistemul de alimentare cu apăSfântu Gheorghe – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de alimentare 

cu apa (an 2013)

Sfantu Gheorghe 497

Priboiu 171
69 Sfantu Gheorghe 668

 

 
Figura Nr. 5-117 – Sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe 
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Sistemul de alimentare cu apă COTENI 

Această localitate a fost analizată în cadrul sistemului de alimentare cu apă Pădureni. A rezultat ca fiind optimă 

propunerea unui sistem de alimentare cu apă individual pentru localitatea Coteni. 

Tabel Nr. 5-165 - Sistemul de alimentare cu apă Coteni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 20130)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

72 Coteni Coteni 256 256
 

 

 
Figura Nr. 5-118 – Sistemul de alimentare cu apă Coteni 

 

Sistemul de alimentare cu apă HULUBEŞTI 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Hulubeşti nu a fost posibila 

nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat.  

Tabel Nr. 5-166 - Sistemul de alimentare cu apă Hulubeşti – localităţi componente 

Nr crt.

Denumire sistem 

de alimentare cu 

apa

Localitati 

componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

73 Hulubesti Hulubesti 1813 1813  
 

 
Figura Nr. 5-119 – Sistemul de alimentare cu apă Hulubeşti 
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Sistemul de alimentare cu apă UZUNU 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Uzunu nu a fost posibilă nici 

o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat: 

Tabel Nr. 5-167 - Sistemul de alimentare cu apă Uzunu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

74 Uzunu Uzunu 1598 1598
 

 

 
Figura Nr. 5-120 – Sistemul de alimentare cu apă Uzunu 

 

Sistemul de alimentare cu apă VLAŞIN 

Această localitate a fost analizată în cadrul sistemului de alimentare cu apă Izvoarele. A rezultat ca fiind optimă 

propunerea unui sistem de alimentare cu apă individual pentru localitatea Vlaşin. 

Tabel Nr. 5-168 - Sistemul de alimentare cu apă Vlaşin – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

75 Vlasin Vlasin 553 553
 

 

 
Figura Nr. 5-121 – Sistemul de alimentare cu apă Vlaşin 
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Sistemul de alimentare cu apă SATU NOU 

Din cauza caracteristicilor geografice, pentru sistemul de alimentare cu apă propus Satu Nou nu a fost posibilă 

nici o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat: 

Tabel Nr. 5-169 - Sistemul de alimentare cu apă Satu Nou – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

76 Satu Nou Satu Nou 122 122
 

 

 
Figura Nr. 5-122 – Sistemul de alimentare cu apă Satu Nou 

 

Sistemul de alimentare cu apă Dealu 

Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele geografice nu fac 

posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-170 - Sistemul de alimentare cu apă Dealu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

70 Dealu Dealu 1347 1347
 

 

 
Figura Nr. 5-123 – Sistemul de alimentare cu apă Dealu 

Sistemul de alimentare cu apă Mironeşti 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--111100  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele geografice nu fac 

posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-171 - Sistemul de alimentare cu apă Mironeşti – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

78 Mironesti Mironesti 637 637
 

 

 
Figura Nr. 5-124 – Sistemul de alimentare cu apă Mironeşti 

 

Sistemul de alimentare cu apă Sabareni 

Situaţia existentă a infrastructurii de apă a localităţilor învecinate, precum şi aspectele geografice nu fac 

posibilă o analiză a opţiunilor din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Tabel Nr. 5-172 - Sistemul de alimentare cu apă Sabareni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire sistem de 

alimentare cu apa
Localitati componente

Populatie 

(an 2013)

Populatie totala 

sistem de 

alimentare cu apa 

(an 2013)

79 Sabareni Sabareni 2891 2891
 

 

 
Figura Nr. 5-125 – Sistemul de alimentare cu apă Sabareni 
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5.3.4. Clustere 

Conform instrucţiunilor prevazute in ToR, pentru infrastructura de apă uzată au fost luate în considerare 

aglomerările cu mai mult de 2.000 L.E. Dispunerea aglomerărilor peste 2000 L.E. pe suprafaţa judeţului, 

precum şi caracteristicile terenului s-au concretizat în principal în clustere identice cu aglomerarile din punct de 

vedere al componenţei. 

Clusterele s-au reevaluat în cadrul acestei documentaţii conform tuturor datelor actualizate primite de 

Consultant de la Operatorul Regional, iar componenţa lor s-a stabilit pe baza analizei de opţiuni. 

Totodată, pentru o cât mai fidelă identificare a componentelor clusterelor s-au avut în vedere toate acele 

elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, mărimea aglomerării (PE), debitul specific, 

debitul de ape uzate colectate, distanţa dintre aglomerari, colectarea gravitatională sau prin pompare, numărul 

staţiilor de epurare, tendinţe de dezvoltare în areal economic şi demografic, eficiente de ordin tehnic etc. 

Opţiunile studiate s-au diferenţiat în funcţie de valoarea netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de 

investiţie şi a costurilor de operare şi întreţinere. Valoarea netă actualizată (VAN) s-a calculat pe o perioadă de 

30 de ani şi un discount de 5%. 

Situaţiile analizate au fost concepute avându-se în vedere situaţia actuală, situaţia de perspectivă imediată 

(lucrări aflate în derulare, în diferite stadii de execuţie) şi situaţia de perspectivă (cazuri fezabile din punct de 

vedere tehnic capabile pentru o viitoare conectare la sistemul de canalizare existent). 

 

Clusterul GIURGIU 

Clusterul actual cuprinde aglomerarea Giurgiu şi aglomerarea Slobozia. Sistemul de canalizare a fost reabilitate 

si extinsa prin investitiile propuse în Aplicaţia finanţată prin fonduri de coeziune. 

Tabel Nr. 5-173 – Clusterul Giurgiu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Giurgiu 71281

Remus 1969

Slobozia 2639

Oinacu 2250

Giurgiu1 Giurgiu 78139

 
 

 
Figura Nr. 5-126 – Clusterul Giurgiu 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--111122  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

Clusterul BOLINTIN VALE 

Clusterul actual cuprinde aglomerarea Bolintin Vale. In momentul de faţă sistemul de canalizare se afla în 

proces de reabilitare şi extindere conform investiţiilor propuse în Aplicaţia finanţată prin Fonduri de Coeziune. 

Tabel Nr. 5-174 – Clusterul Bolintin Vale– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

6 Bolintin Vale Bolintin Vale Bolintin Vale 9136 9136
 

 

 
Figura Nr. 5-127 – Clusterul Bolintin Vale` 

 

Clusterul MIHĂILEŞTI 

Clusterul actual cuprinde aglomerarea Mihăileşti. In momentul de faţă sistemul de canalizare se afla în proces 

de reabilitare şi extindere conform investiţiilor propuse în Aplicaţia finanţată prin fonduri de coeziune. 

Tabel Nr. 5-175 – Clusterul Mihăileşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

12 Mihailesti Mihailesti Mihailesti 4995 4995
 

 

 
Figura Nr. 5-128 – Clusterul Mihăileşti 
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Clusterul FLOREŞTI 

Pentru definirea clusterului Floreşti s-au analizat aglomerarile Floreşti şi Palanca din punct de vedere 

centralizat / descentralizat. 

Opţiunea I: 

 Aglomerarea Palanca cu o staţie de epurare proprie; 

 Aglomerarea Floreşti cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea II: 

 Clusterul Floreşti format din aglomerarile Palanca şi Floreşti deservite de o staţie de epurare nouă 

situată în aglomerarea Palanca.. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

oţtinute: 

Tabel Nr. 5-176 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Floreşti 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 12.443.322 12.598.526 

Costuri de operare si intretinere €/an 44.812 28.816 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 12.439.688 12.377.279 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea I – Aglomerarea Palanca cu o staţie de epurare 

proprie şi Aglomerarea Floreşti cu o staţie de epurare proprie. 

Tabel Nr. 5-177 – Clusterul Floreşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Floresti Floresti 4916

Palanca 3155

Stoenesti 1922
Palanca

Floresti2 9993

 
 

 
Figura Nr. 5-129 – Clusterul Floreşti 

 

Clusterul VALEA DRAGULUI 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Valea Dragului. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 
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Tabel Nr. 5-178 – Clusterul Valea Dragului– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Valea Dragului 3587

Varasti 4021

Dobreni 2993

3 Valea Dragului Valea Dragului 10601

 
 

 
Figura Nr. 5-130 – Clusterul Valea Dragului 

 

Clusterul ROATA DE JOS 

In aglomerarea Roata de Jos se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de canalizare 

finanţat prin OG7. Pentru analiza de opţiuni centralizat / descentralizat s-a considerat şi aglomerarea Cartojani. 

Opţiunea I: 

 Aglomerarea Roata de Jos cu o staţie de epurare proprie. 

 Aglomerarea Cartojani cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea II: 

 Clusterul Roata de Jos format din Aglomerările Roata de Jos şi Cartojani deservite de o staţie de 

epurare nouă situată în aglomerarea Roata de Jos. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-179 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Roata de Jos 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 12.443.322 12.598.526 

Costuri de operare si intretinere €/an 44.812 28.816 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 12.439.688 12.377.279 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN optiunea I – Aglomerarea Roata de Jos cu o staţie de 

epurare proprie şi Aglomerarea Cartojani cu o staţie de epurare proprie. 
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Tabel Nr. 5-180 – Clusterul Roata de Jos– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Roata de Jos 2680

Roata Mica 506

Sadina 1625

Cartojani Cartojani 4188

4 Roata de Jos 8999
Roata de Jos

 
 

 
Figura Nr. 5-131 – Clusterul Roata de Jos 

 

Clusterul OGREZENI 

Pentru definirea clusterului Ogrezeni s-au analizat aglomerările Ogrezeni şi Malu Spart din punct de vedere 

centralizat / descentralizat. 

Opţiunea I: 

 Aglomerarea Ogrezeni cu o staţie de epurare proprie; 

 Aglomerarea Malu Spart cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea II: 

 Clusterul Ogrezeni format din Aglomerările Ogrezeni şi Malu Spart deservite de o staţie de epurare 

nouă situată în aglomerarea Ogrezeni. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întretinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obtinuţe: 

Tabel Nr. 5-181 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Ogrezeni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II 

Costuri de investitie € 6.281.415 7.819.758 

Costuri de operare si intretinere €/an 37.645 21.204 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 6.477.008 7.726.047 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea I – Aglomerarea Ogrezeni cu o staţie de epurare 

proprie şi Aglomerarea Malu Spart cu o staţie de epurare proprie. 

Tabel Nr. 5-182 – Clusterul Ogrezeni– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari 

componente ale 

grupului

Localitati
Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

5 Ogrezeni Ogrezeni Ogrezeni+Hobaia 5336 5336
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Figura Nr. 5-132 – Clusterul Ogrezeni` 

 

Clusterul BOLINTIN DEAL 

In aglomerarea Bolintin Deal se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de canalizare 

finanţat prin HG577. Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere 

centralizat / descentralizat. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-183 – Clusterul Bolintin Deal– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Bolintin Deal

Mihai Voda
7 Bolintin Deal Bolintin Deal 6575 6575

 
 

 
Figura Nr. 5-133 – Clusterul Bolintin Deal` 

 

Clusterul GOSTINARI 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Gostinari. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 
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Tabel Nr. 5-184 – Clusterul Gostinari – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Gostinari

Colibasi

Campurelu

8 Gostinari Gostinari 6006 6006

 
 

 
Figura Nr. 5-134 – Clusterul Gostinari` 

 

Clusterul VEDEA 

In aglomerarea Vedea se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de canalizare finanţat prin 

HG577. Pentru analiza de opţiuni centralizat / descentralizat s-a considerat şi aglomerarea Malu. 

Opţiunea I: 

 Aglomerarea Vedea cu o staţie de epurare proprie. 

 Aglomerarea Malu cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea II: 

 Clusterul Vedea format din aglomerările Vedea şi Malu deservite de o staţie de epurare nouă situată 

în aglomerarea Malu.. 

In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste optiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-185 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Vedea 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea II 

Costuri de investitie € 6.013.370 8.244.548 

Costuri de operare si intretinere €/an 38.805 24.822 

Valoare actualizata neta (VAN) € 6.236.972 8.178.153 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea I – Aglomerarea Vedea cu o staţie de epurare 

proprie şi Aglomerarea Malu cu o staţie de epurare proprie. 

 

 

 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--111188  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

Tabel Nr. 5-186 – Clusterul Vedea– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

9 Vedea Vedea Vedea 3451 3451
 

 

 
Figura Nr. 5-135 – Clusterul Vedea 

 

Clusterul FRĂTEŞTI 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Fratesti. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-187 – Clusterul Frăteşti– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

10 Fratesti Fratesti Fratesti 2950 2950
 

 

 
Figura Nr. 5-136 – Clusterul Frăteşti 
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Clusterul NOVACI 

In aglomerarea Novaci se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de canalizare finanţat prin 

HG577.  

Această aglomerare a fost analizată în cadrul clusterului Adunaţii Copăceni. In urma analizei de opţiuni a 

rezultat ca fiind optimă soluţia descentralizată. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu 

aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-188 – Clusterul Novaci– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Novaci

Popesti
11 Novaci Novaci 2737 2737

 
 

 
Figura Nr. 5-137 – Clusterul Novaci 

 

Clusterul COSOBA 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Cosoba. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-189 – Clusterul Cosoba – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

13 Cosoba Cosoba Cosoba 2899 2899  
 

 
Figura Nr. 5-138 – Clusterul Cosoba 
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Clusterul HOTARELE 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Hotarele. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-190 – Clusterul Hotarele– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Hotarele 4374

Isvoarele 1118

Teiusu 656

Hotarele14 Hotarele 6148

 
 

 
Figura Nr. 5-139 – Clusterul Hotarele 

 

Clusterul PRUNDU 

In aglomerarea Prundu se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de canalizare finanţat prin 

PNDR. Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / 

descentralizat. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-191 – Clusterul Prundu– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

15 Prundu Prundu Prundu 4100 4100
 

 

 
Figura Nr. 5-140 – Clusterul Prundu 
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Clusterul GHIMPAŢI 

In aglomerarea Ghimpaţi se află în desfăşurare un proiect pentru realizarea sistemului de canalizare finantat 

prin OG7. Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / 

descentralizat. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-192 – Clusterul Ghimpaţi– localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Ghimpati

Copaciu
16 Ghimpati Ghimpati 3712 3712

 
 

 
Figura Nr. 5-141 – Clusterul Ghimpati 

 

Clusterul ADUNAŢII COPĂCENI 

Pentru definirea clusterului Adunaţii-Copăceni s-au analizat aglomerarile Adunaţii-Copăceni, Dărăşti-Vlaşca şi 

Novaci din punct de vedere centralizat / descentralizat. 

Opţiunea I: 

 Aglomerarea Adunaţii Copăceni cu o staţie de epurare proprie; 

 Aglomerarea Dărăşti-Vlaşca cu o staţie de epurare proprie; 

 Aglomerarea Novaci cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea II: 

 Clusterul Dărăşti-Vlaşca format din aglomerarile Dărăşti-Vlaşca şi Novaci deservite de o staţie de 

epurare nouă situată în aglomerarea Dărăşti-Vlaşca; 

 Aglomerarea Adunaţii Copăceni cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea III: 

 Clusterul Adunaţii Copăceni format din aglomerarile Adunaţii Copăceni şi Dărăşti-Vlaşca deservite de 

o staţie de epurare nouă situată în aglomerarea Adunaţii Copăceni. 

 Aglomerarea Novaci cu o staţie de epurare proprie. 

Opţiunea IV: 

 Clusterul Adunaţii Copăceni format din aglomerarile Adunaţii Copăceni, Dărăşti-Vlaşca şi Novaci 

deservite de o staţie de epurare nouă situată în aglomerarea Adunaţii Copăceni. 
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In Anexa C – Documentaţie tehnică - sunt prezentate aceste opţiuni sub aspectul costurilor de investiţie, 

costurilor de operare şi întreţinere şi al valorii nete actualizate (VAN). Tabelul următor centralizează rezultatele 

obţinute: 

Tabel Nr. 5-193 - Centralizator opţiuni sistem de alimentare cu apă Adunaţi-Copăceni 

COSTURI U.M. OPŢIUNEA I OPŢIUNEA II OPŢIUNEA III OPŢIUNEA IV 

Costuri de investitie € 1.773.240 1.959.240 3.510.072 3.756.951 

Costuri de operare si intretinere €/an 55.169 42.097 46.175 34.598 

VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ (VAN) € 2.413.806 2.419.166 3.949.731 4.032.719 

A rezultat ca fiind optimă din punct de vedere al VAN opţiunea I – Aglomerarea Adunaţii Copăceni cu o staţie 

de epurare proprie, Aglomerarea Dărăşti-Vlaşca cu o staţie de epurare proprie şi Novaci cu o staţe de epurare 

proprie. 

Tabel Nr. 5-194 – Clusterul Adunaţii - Copăceni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Adunatii 

Copaceni
3256

Mogosesti 447

Valrlaam 1058

17 Adunatii Copaceni Adunatii Copaceni 4761

 
 

 
Figura Nr. 5-142 – Clusterul Adunatţi - Copăceni 

 

Clusterul IZVOARELE 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Izvoarele. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-195 – Clusterul Izvoarele – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati 30)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Izvoarele

Chiriacu
18 Izvoarele Izvoarele 2548 2548

 
 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--112233  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 
Figura Nr. 5-143 – Clusterul Izvoarele 

 

Clusterul ULMI 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Ulmi. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-196 – Clusterul Ulmi – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Ulmi

Trestieni

Ghionea

Poenari

Mosteni

Draganeasca

Cascioarele

19 Ulmi Ulmi 6707 6707

 
 

 
Figura Nr. 5-144 – Clusterul Ulmi 
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Clusterul GRĂDIŞTEA 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Gradiştea. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-197 – Clusterul Gradiştea – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Gradistea

Falastoaca
20 Gradistea Gradistea 2540 2540

 
 

 
Figura Nr. 5-145 – Clusterul Gradiştea 

 

Clusterul BĂNEASA 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Băneasa. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-198 – Clusterul Băneasa – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari 

componente ale 

grupului

Localitati
Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de 

aglomerari (P.E.an 

2013)

21 Baneasa Baneasa Baneasa 2658 2658
 

 

 
Figura Nr. 5-146 – Clusterul Băneasa 
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Clusterul MIHAI BRAVU 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Mihai Bravu. Prin urmare, componenţa clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-199 – Clusterul Mihai Bravu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

22 Mihai Bravu Mihai Bravu Mihai Bravu 2871 2871
 

 

 
Figura Nr. 5-147 – Clusterul Mihai Bravu 

 

Clusterul SĂBĂRENI 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Băneasa. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-200 – Clusterul Săbăreni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

23 Sabareni Sabareni Sabareni 3180 3180
 

 

 
Figura Nr. 5-148 – Clusterul Săbăreni 
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Clusterul CREVEDIA MARE 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Crevedia Mare. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-201 – Clusterul Crevedia Mare – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari 

componente ale 

grupului

Localitati
Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de 

aglomerari (P.E.an 

2013)

Crevedia Mare

Sfantu 

Gheorghe

Crevedia Mica

24 Crevedia Mare Crevedia Mare 3223 3223

 
 

 
Figura Nr. 5-149 – Clusterul Crevedia Mare 

 

Clusterul GOSTINU 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Gostinu. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-202 – Clusterul Gostinu – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

25 Gostinu Gostinu Gostinu 2256 2256
 

 



 
 

““MMaasstteerr  PPllaann  rreevviizzuuiitt  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  PPaaggiinnaa  55--112277  ddiinn  113311  

ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  îînn  jjuuddeeţţuull  GGiiuurrggiiuu””  ––  rreevviizziiaa  22  

 
Figura Nr. 5-150 – Clusterul Gostinu 

 

Clusterul COMANA 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Comana. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-203 – Clusterul Comana – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

26 Comana Comana Comana 2316 2316
 

 

 
Figura Nr. 5-151 – Clusterul Comana 

 

Clusterul GĂISENI 

Aspectele geografice nu fac posibila o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Găiseni. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-204 – Clusterul Găiseni – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

27 Gaiseni Gaiseni Gaiseni 2571 2571
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Figura Nr. 5-152 – Clusterul Găiseni 

 

Clusterul CĂSCIOARELE 

Aspectele geografice nu fac posibilă o analiză tehnică fezabilă din punct de vedere centralizat / descentralizat 

pentru clusterul propus Căscioarele. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-205 – Clusterul Căscioarele – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari 

componente ale 

grupului

Localitati
Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de 

aglomerari (P.E.an 

2013)

28 Cascioarele Cascioarele Cascioarele 2398 2398
 

 

 
Figura Nr. 5-153 – Clusterul Căscioarele 

 

Clusterul DĂRĂŞTI VLAŞCA 

Aceasta aglomerare a fost analizată în cadrul clusterului Adunaţii Copăceni. In urma analizei de opţiuni a 

rezultat ca fiind optimă soluţia descentralizată. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu 

aglomerarea. 
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Tabel Nr. 5-206 – Clusterul Dărăşti Vlaşca – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

29 Darasti Vlasca Darasti Vlasca Darasti Vlasca 2440 2440

 
Figura Nr. 5-154 – Clusterul Dărăşti Vlaşca 

 

Clusterul MALU SPART 

Aceasta aglomerare a fost analizată în cadrul clusterului Ogrezeni. In urma analizei de opţiuni a rezultat ca fiind 

optimă soluţia descentralizată. Prin urmare, componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-207 – Clusterul Malu Spart – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

Malu Spart

Suseni
30 Malu Spart Malu Spart 4108 4108

 
 

 
Figura Nr. 5-155 – Clusterul Malu Spart 
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Clusterul MÂRŞA 

Infrastructura existentă de apă uzată a aglomerărilor invecinate, precum şi aspectele geografice nu fac posibilă 

o analiză de opţiuni din punct de vedere centralizat / descentralizat pentru clusterul propus Mârşa. Prin urmare, 

componenta clusterului va fi identică cu aglomerarea. 

Tabel Nr. 5-208 – Clusterul Mârşa – localităţi componente 

Nr crt.
Denumire grup de 

aglomerari

Aglomerari componente 

ale grupului
Localitati

Populatie echivalenta 

(P.E. an 2013)

Populatie totala 

grup de aglomerari 

(P.E.an 2013)

32 Marsa Marsa Marsa 3045 3045
 

 

 
Figura Nr. 5-156 – Clusterul Mârşa 

5.4. CONCLUZII 

5.4.1. Opţiuni tehnologice 

Alimentare cu apă 

Din punct de vedere tehnic, pentru analiza de opţiuni s-a considerat un sistem de alimentare cu apă deservit de 

o sursă de suprafaţă versus sistem de alimentare cu apă deservit de sursă subterană.  

Concluzia aceastei analize relevă faptul că utilizarea surselor de apă subterană este mai avantajoasă din punct 

de vedere al variabilităţii parametrilor de calitate şi cantitate, al exploatării, al costurilor de investiţie, operare şi 

întreţinere.  

Canalizare 

Numărul de locuitori echivalenti, terenul disponibil, parametri de evacuare în emisar au impus analiza de opţiuni 

pentru tehnologia de epurare a apelor uzate. In acest sens s-au analizat procesele biologice intensive versus 

procesele biologice extensive. 

Având în vedere avantajele şi dezavantajele celor două tipuri de procese, precum şi caracteristicile judeţului, 

Consultantul a propus utilizarea proceselor biologice intensive pentru tehnologia staţiilor de epurare. 

5.4.2. Soluţii centralizate versus descentralizate 

După stabilirea tehnologiei folosită pentru tratarea apei, respectiv epurarea apei uzate a fost necesară definirea 

sistemelor de alimentare cu apă şi a clusterelor.  

In acest sens s-a analizat gruparea aglomerarilor / zonelor de alimentare cu apă astfel încât să se găsească 

cea mai bună soluţie din punct de vedere tehnic şi economic pentru alcătuirea sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare. 

Situaţiile analizate au fost concepute avându-se în vedere situaţia actuală, situaţia de perspectivă imediată 

(lucrări aflate în derulare, în diferite stadii de execuţie) şi situaţia de perspectivă (cazuri fezabile din punct de 

vedere tehnic capabile pentru o viitoare conectare la sistemele existente). 
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Opţiunile studiate s-au diferentiat în funcţie de valoarea netă actualizată (VAN), calculată pe baza costurilor de 

investiţie şi a costurilor de operare şi întreţinere. 

Având în vedere dispunerea localităţilor pe teritoriul judeţului, multe din sistemele de alimentare cu apă şi 

clusterele propuse au ramas identice cu zona de alimentare cu apă, respectiv cu aglomerarea. 

 


